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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5014781-15.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

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

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, ora impetrante, com
pedido de medida liminar, contra decisão da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
ora impetrada, proferida em 25/6/2019, nos autos do processo nº 5001726-28.2018.4.02.5002
(autos principais), que consolidou o valor da multa diária arbitrada naquela demanda em R$
14.500,00 (doc. 3 do Evento 1). Pugna, ao final, liminarmente, pela suspensão do curso do
processo principal em que se determinou a expedição de RPV para pagamento de multa e, em
definitivo, pela redução ou exclusão da multa impugnada. 

O impetrante alega, na inicial de doc. 2 (Evento 1), que (i) sobre o cumprimento
da ordem judicial, a APSDJ foi intimada com prazo iniciando em 12/03/2019 e o data final
seria em 25/04/2019, sendo o prazo  renovado, (ii) esse novo prazo teria início em 14/05/2019
e data final em 03/06/2019 (Evento 39) mas o INSS apresentou o cumprimento em
10/05/2019 (Evento 45), portanto não há multa a ser cobrada diante da renovação do prazo e
cumprimento antes do seu início (do novo prazo concedido pela autoridade coatora), (iii) por
esse motivo, a autarquia requereu a reconsideração e exclusão da multa "prevista", mas tal
insurgência não foi acatada pelo Juízo a quo, decisão esta objeto do presente mandamus, (iv)
embora inexista vedação legal à cominação de astreintes em desfavor da Fazenda Pública, é
cediço que a medida deve consistir em provimento excepcional na medida em que onera
ainda mais a atividade estatal, dependendo da configuração de recalcitrância ou resistência ao
cumprimento da determinação judicial, não sendo adequada sua fixação desde logo, (v) não
se mostra possível a fixação antecipada de multa coercitiva contra a Fazenda Pública à
presunção de que será descumprido o comando relativo à implantação do benefício, (vi)  a
cominação de multa no corpo da decisão conduz à presunção de que a autarquia,
ordinariamente, resiste ao cumprimento de decisões judiciais, o que não ocorre, (vii) por ser
ente da Administração Pública, tem como dever atender às determinações do Poder
Judiciário, fazendo isso, entretanto, dentro das limitações materiais e orçamentárias a ela
impostas, o que deve ser considerado pelo juiz ao fixar prazos para atendimento, (viii) a
autarquia previdenciária convive com a falta notória de recursos materiais e humanos para um
procedimento mais célere, sendo que apenas nas hipóteses excepcionais de resistência
comprovada é que seria cabível a fixação da multa diária, (ix) a imposição do pagamento da
astreinte exige uma situação em que fique comprovada a má-fé, o que não costumar ser o
caso da Administração Pública, (x) o  INSS está ciente da necessidade do cumprimento dos
prazos legais e regulamentares de tramitação e apreciação do processo administrativo,
notadamente quando envolvem interesses de particulares, entretanto, por mais que tenha o
dever jurídico de cumprir todos os prazos, nem sempre isto é possível, levando em
consideração o volume de trabalho e, reitere-se, carência de recursos materiais e humanos,
(xi) assim, inviável a aplicação de multa desde já e no montante fixado, o que implicará tão-
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somente o enriquecimento sem causa de uns poucos segurados em detrimento de todos os
outros, (xii) por certo que o INSS, como qualquer outro ente público, não poderia
validamente estar isento das sanções referentes ao cumprimento de determinação judicial, sob
pena de estar imune, igualmente, de qualquer observância ao seu conteúdo, o que seria
absurdo, (xiii) contudo, as circunstâncias que justificam a medida em apreço diferenciam-se
para entes públicos e privados em virtude das peculiaridades de cada qual e, in casu, não se
encontram presentes quaisquer dos referidos pressupostos, (xiv) as astreintes, como medida
caracterizadora de sanção contra devedor impontual, não podem ser banalizadas como
instrumento essencial à determinação judicial, pois esta por si só já é cogente, tornando-se
cabível a utilização de outros meios coercitivos apenas no caso de mora injustificável, a
denotar a abstenção dolosa ao cumprimento, (xv) não tem qualquer propósito a sua fixação de
antemão, a partir da presunção do dolo e do consequente descumprimento, (xvi) o Superior
Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que só é possível a exigência das
astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada
por sentença judicial, (xvii) . não se mostra razoável o comando,que impõe
incondicionalmente multa diária à Fazenda Pública, (xviii) além disso, no caso de
determinação de implantação de benefício com a advertência ("sob pena de") da possível
imposição de multa diária, esta deve ser fixada em montante razoável, (xix) uma multa diária
de R$100,00 (cem reais) representa R$ 3.000,00 (três mil reais) em um mês, valor superior a
3 (três) salários mínimos e às vezes muito próximo do próprio proveito econômico pretérito
no processo, mormente no presente caso em que a ação tramita sob o rito dos Juizados
Especiais Federais, (xx) ainda que mantida a medida coercitiva, tem-se por exíguo o prazo
fixado pelo Juízo, sendo evidente que a fixação de astreintes depende do estabelecimento de
prazo razoável para o cumprimento da decisão, (xxi) o valor das astreintes deve atender ao
princípio da proporcionalidade, não pode ser exorbitante, sendo certo que vigora como
postulado normativo no sistema jurídico pátrio a vedação ao enriquecimento sem causa, (xxii)
no caso,  não houve fixação incondicional de multa, mas mera advertência da possibilidade de
sua incidência, (xxiii) tendo em vista que o mandamento judicial foi cumprido e que não
houve expressa determinação judicial para a inclusão de multa no cálculo de liquidação,
inviável tal conduta de ofício pela contadoria do Juízo, sendo indevida a multa no presente
feito, (xxiv) a contadoria computou, para fins de cálculo da multa diária, os dias corridos,
quando, na forma do art. 12-A da Lei 9.099/1995, alterado pela Lei 13.728/2018, aplicável ao
rito dos Juizados Especiais Federais de acordo com o art. 1º da Lei 10.259/2001, "na
contagem de prazo em dias, estabelecido pela lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato
processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis",
(xxv) considerando que não houve propriamente decurso de prazo ou, subsidiariamente, que o
cumprimento da ordem judicial deu-se dentro de prazo estipulado como razoável (45 dias),
deve ser afastada a multa diária aferida, e (xxvi) subsidiariamente, deve ser a multa reduzida
para cinquenta reais e sua fixação em dias úteis.

Decisão de Evento 3 deferindo a liminar requerida, na inicial, para determinar a
suspensão/o bloqueio da Requisição de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos
autos da ação 5001726-28.2018.4.02.5002, para que, após a manifestação da autoridade
coatora, seja reapreciado o valor real a ser executado, conforme a resposta, nos termos da
fundamentação.

Ofício de Evento 6 remetido pela autoridade coatora, prestando as informações
solicitadas por este Juízo.
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Manifestação do MPF de Evento 9. 

VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional
no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma
decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte,
causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio;
XAVIER, Flávia da Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais, Curitiba:
Juruá, 3. ed., 2012, p. 304). Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o
manejo do mandado de segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar
pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

Na presente hipótese, nota-se que a decisão proferida nos autos principais
(5001726-28.2018.4.02.5002) , em 25/6/2019, consolidou o montante de R$ 5.000,00 a título
de atraso no cumprimento da tutela provisória de urgência, em razão da multa diária fixada na
sentença. A decisão liminar de Evento 3, por sua vez, entendeu que caberia a redução da
multa diária arbitrada naquela demanda, pelos seguintes fundamentos:

(...) Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.  Assim, a multa diária deve
ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a funcionar como
meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária, sem, contudo,
importar obtenção de vantagem injustificada pela parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária cominada pela
sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso.

Registre-se que a multa cominatória diária pode ser modificada pelo juiz mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, se demonstrada a sua excessividade, nos termos do art. 537,
§ 1°, do CPC ("O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade de multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se tornou insuficiente ou
excessiva". 

Agora, resta saber se houve, de fato, atraso no cumprimento da tutela provisória de urgência
deferida na sentença que cominou a multa diária impugnada . 

Compulsando os autos da ação principal, nota-se que a sentença foi proferida em 1/3/2019,
com a determinação que a autarquia implementasse o benefício em 30 dias corridos, sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (trânsito em julgado em 27/3/2019). A Agência da Previdência
Social (Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais de Vitória/ES) foi intimada,
em 12/3/2019, para cumprir a ordem em 30 dias (data final em 25/4/2019). Em 26/4/2019, o
autor insurgiu-se, nos autos, pugnando pelo cumprimento da medida liminar em questão e o
Juízo a quo, em 2/5/2019, determinou que a autarquia cumprisse a ordem em 10 dias, sob pena
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de majoração da multa anteriormente arbitrada. Porém, o cumprimento da obrigação de fazer
ocorreu somente em 10/5/2019, ou seja, apenas no 15º dia após o período em que se iniciou a
fixação da multa diária.

Dessa forma, tendo em vista o valor de R$ 100,00/dia ora fixado e os 15 dias de atraso, tem-se
o valor consolidado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A decisão impugnada bem analisou a questão da contagem em dias corridos (e não úteis), não
havendo necessidade de reafirmar os seus fundamentos. 

Registre-se que o despacho a quo, em 2/5/2019, no sentido de renovar a intimação do INSS
para, no prazo de 10 dias, cumprir a tutela provisória de urgência, não tem o condão de
ampliar o prazo de 30 dias fixado na sentença e que, inclusive, já estaria expirado, servindo
tão-somente para evitar a majoração da multa  diária aplicada. 

Por outro lado, em sede de cognição sumária não exauriente, não há como, de pronto, retificar
o quantum exequendo, devendo, por ora, a suspensão/bloqueio da RPV.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão/o bloqueio da Requisição
de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da ação 5001726-
28.2018.4.02.5002, para que, após a manifestação da autoridade coatora, seja reapreciado o
valor real a ser executado, conforme a resposta, nos termos da fundamentação. (...)

Como se observa, a decisão bem analisou as alegações do impetrante e os
documentos dos autos principais (5001726-28.2018.4.02.5002), chegando à conclusão de que
a autarquia faria jus à redução da multa diária arbitrada naquela demanda para R$100,00/dia,
ante a exorbitância do valor fixado, consolidando o valor a ser executado em R$ 1.500,00,
tendo em vista o atraso de 15 dias para cumprimento da tutela antecipada. 

Dessa forma, mostra-se desnecessário reiterar os fundamentos da decisão
supracitada, os quais serão tomados, como razões de decidir, para determinar  a redução da
multa diária arbitrada na ação 5001726-28.2018.4.02.5002 para R$100,00/dia. 

Voto por conceder a segurança pleiteada para determinar a redução da multa
diária arbitrada na ação 5001726-28.2018.4.02.5002 para R$100,00 (cem reais), consolidando
o débito em desfavor do INSS, por atraso no cumprimento da tutela antecipada, em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com a retificação do RPV expedido pelo juízo a
quo. Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento 3. Isenção de custas. Sem
condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25
da Lei 12.016/2009).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000276591v8 e do código CRC 785ea91b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5014781-15.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

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

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conceder a
segurança pleiteada para determinar a redução da multa diária arbitrada na ação 5001726-
28.2018.4.02.5002 para R$100,00 (cem reais), consolidando o débito em desfavor do INSS,
por atraso no cumprimento da tutela antecipada, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
com a retificação do RPV expedido pelo juízo a quo. Consequentemente, ratifico a medida
liminar de Evento 3. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula
512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375703v2 e do código CRC 67420c80.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013974-92.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

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

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, ora impetrante, com
pedido de medida liminar, contra decisão da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
ora impetrada, proferida em 25/6/2019, nos autos do processo 5001759-18.2018.4.02.5002
(autos principais), que consolidou o valor da multa diária arbitrada naquela demanda em R$
5.000,00 (doc. 3 do Evento 1). Pugna, ao final, liminarmente, pela suspensão da expedição de
RPV para pagamento de multa e, em definitivo, pela redução ou exclusão da multa
impugnada. 

O impetrante alega, na inicial de doc. 2 (Evento 1), que (i) foi proferida
sentença de procedência do pedido da autora, para a concessão de auxílio-doença, com
posterior conversão em aposentadoria por invalidez e, na mesma oportunidade, determinou a
implantação do benefício sob pena de incidência de multa de 500 (quinhentos) reais por dia,
(ii) com base em certidão do Evento 28 dos autos principais, a Agência da Previdência Social
de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ) foi intimada em 8/3/2019 (sexta-feira)
para cumprir a determinação judicial, qual seja a implantação da aposentadoria por invalidez,
(iii) a decisão transitou em julgado em 27/3/2019 (Evento 31 dos autos principais), não tendo
o INSS recorrido da decisão, em que pese a fixação de multa no caso de eventual atraso na
implantação do benefício, a cargo da APSADJ que, inclusive, vem cumprindo
tempestivamente as milhares de determinações judiciais a ela endereçadas, (iv) a APSADJ
cumpriu a determinação judicial, conforme documento de 10/5/2019 e comprovou em juízo a
implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, (v) houve pagamento regular do
benefício e apresentação do cálculo dos atrasados, sendo expedido o respectivo RPV, porém
a autora impugnou os cálculos e o RPV, ao argumento de que não houve a inclusão de suposta
multa por dia de atraso na implantação do benefício, alegando, na ocasião, que o INSS seria
devedor de 10 dias multa no valor de 500,00 cada, o que foi prontamente impugnado pela
autarquia, (vi) no entanto, o magistrado, na decisão recorrida, impôs ao INSS uma multa no
valor de R$ 5.000,00, por supostos 10 (dez) dias de atraso no cumprimento da tutela de
urgência, (vii)  é absolutamente pacífico na doutrina e na jurisprudência que a decisão que
fixa astreintes não preclui nem transita em julgado, tendo ínsita a cláusula rebus sic
stantibus, motivo pelo qual o próprio juízo ameaçou o INSS com a majoração da multa pela
persistência no atraso do cumprimento, (viii) se a cominação de multa transitasse em julgado
tanto em relação à sua fixação quanto ao seu valor, não seria possível majorá-la, já que
também o juiz se submete à res judicata, (ix)  por outro lado, não houve recurso da sentença
porque, no mérito, a autarquia entendeu correta a decisão do juízo e, na ocasião, não havia
interesse recursal em questionar a pena de multa, tendo em vista que nem sequer havia
transcorrido o prazo para cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela pela APSDJ, (x)
se não havia atraso, não havia multa a ser impugnada, (xi) há de se questionar a fixação da
multa cominatória em grau recursal quando recorre de questões afetas ao mérito (requisitos
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para a concessão de benefício previdenciário) ou questões preliminares que efetivamente
existem (coisa julgada, incompetência absoluta, litispendência etc.), (xi) não há interesse em
recorrer de uma questão que nem sequer existe no mundo dos fatos e que nem pode  vir a
existir, caso a APSDJ cumpra a determinação judicial no prazo, (xii) a regra é o cumprimento
tempestivo das decisões judiciais pela autarquia, (xiii) recorrer de todas as decisões de mérito
proferidas pelos magistrados federais da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim/ES viola  a
celeridade processual (art. 5, LXXVIII, CF) à medida em que o INSS, mesmo concordando
com a decisão, passaria a recorrer apenas em face do capítulo atinente à fixação, de plano, de
multa por eventual atraso na implantação do benefício, (xiv) a cobrança de multa representa
um atentado à vinculação da receita das contribuições previdenciárias, sendo de todo
inconstitucional, pois os bens do INSS são inalienáveis e suas receitas têm destinação
específica para pagamento de benefícios, (xv) o valor da multa (R$ 5000,00) X valor da
Condenação (R$ 7.300,33) é desproporcional,  sendo devida  a redução do valor ali fixado,
(xvi) a referida multa de R$ 500,00 por dia até o restabelecimento do benefício se revela
totalmente desproporcional ao valor da condenação imposta naquela presente demanda, isso
porque tal valor é por demais absurdo e, caso ultrapassado pelo INSS, poderá em muitos
casos importar em pagamento de montante a título de multa em valor superior ao devido a
título de parcelas atrasadas, (xvii) as decisões judiciais devem obedecer aos critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade, sem o que violam a garantia do devido processo legal,
insculpida no art. 5º, LIV, da Constituição da República, (xviii) apenas nas hipóteses
excepcionais de resistência comprovada é que seria cabível a fixação da multa diária, (xix)
a imposição do pagamento da astreinte exige uma situação em que fique comprovada a má-fé,
o que não costumar ser o caso da Administração Pública, (xx)  a supremacia do interesse
público será violada caso seja mantida a sentença neste capítulo impugnado, eis que a multa,
eventualmente exigida, será paga com recursos advindos dos contribuintes, (xxi) é notório o
volume de serviço, a falta de funcionários e as precárias condições de trabalho encontradas no
INSS, sendo inviável a aplicação de multa nesse montante, cujo prosseguimento acarretará o
enriquecimento sem causa de apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros,
(xxii) no caso concreto, e ao contrário do entendimento do magistrado, há enriquecimento
sem causa, tratando-se de vultosa quantia se comparado com o valor das parcelas em atraso,
(xxiii) ainda que se admita como cabível a sanção, não se afigura compatível com o
ordenamento jurídico a imposição de multa diária com base no art. 461, inc. 6° do CPC, pois
não configurada qualquer resistência por parte do INSS, (xxiv) a legalidade da sanção não
está sendo questionada, uma vez que a função das astreintes é justamente coagir o réu ao
cumprimento da obrigação de fazer, todavia a imposição da astreinte exige que esteja
demonstrada a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, (xxv) o juiz não pode
determinar prazo exíguo para o cumprimento da obrigação na sentença sob pena de
cominação de multa sem que haja justificado receio de eficácia e demonstração que o
provimento da sentença esteja sendo retardado em razão da recalcitrância em não implantar o
benefício, (xxvi) a  jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que só é possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando
intimada pessoalmente a parte obrigada por sentença judicial, sendo o mencionado
posicionamento sumulado pelo STJ através do Enunciado nº 410 (“A prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”), (xxvii) presumir-se a recalcitrância
antes mesmo de a própria decisão ser descumprida já é, em si, uma incoerência e, ao fazê-lo
contra ente público, é de todo incabível, (xxviii) assim, deve ser afastada a fixação da multa,
eis que, como demonstrado, não houve resistência da autarquia que justificasse a sua fixação,
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ou, assim não entendendo, a redução da diária com a fixação de um limite dentro da
razoabilidade, (xxix) é notório o volume de serviço, a falta de funcionários e as precárias
condições de trabalho encontradas no INSS/APSADJ, e (xxx) no caso concreto, a APSADJ
foi intimada e cumpriu a decisão, tendo o segurado recebido as parcelas desde a DIP, sendo
que,  no decorrer do prazo para cumprimento - que deve ser contado em dias úteis em virtude
da previsão do CPC/2015 - houve diversos acontecimentos que justificam o atraso no
cumprimento da decisão, e devem ser plenamente aceitos para afastar a aplicação da multa, e
(xxxi) a multa deve ser, pelo menos, minorada, fixando-a em, no máximo, R$ 50,00
(cinquenta reais) por dia de atraso.

Decisão liminar de Evento 3.

Manifestação do MPF de Evento 7.

Informações prestadas pela autoridade coatora de Evento 9.

Manifestação da União de Evento 13.

VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional
no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma
decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte,
causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio;
XAVIER, Flávia da Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais, Curitiba:
Juruá, 3. ed., 2012, p. 304). Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o
manejo do mandado de segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar
pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

A decisão de Evento 3 deferiu a liminar pleiteada na inicial, determinando a
suspensão da expedição da RPV, sob os seguintes fundamentos:

(...) Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.  Assim, a multa diária deve
ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a funcionar como
meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária, sem, contudo,
importar obtenção de vantagem injustificada pela parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária cominada pela
sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso.
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Registre-se que a multa cominatória diária pode ser modificada pelo juiz mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, se demonstrada a sua excessividade, nos termos do art. 537,
§ 1°, do CPC ("O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade de multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se tornou insuficiente ou
excessiva". 

Agora, resta saber se houve, de fato, atraso no cumprimento da tutela provisória de urgência
deferida na sentença que cominou a multa diária impugnada . 

Compulsando os autos da ação principal (Evento 1, ANEXO2), nota-se que a sentença foi
proferida em 28/2/2019 e a Agência da Previdência Social (Equipe de Atendimento de
Demandas Judiciais de Vitória/ES) foi intimada, em 12/3/2019, para cumprir a ordem em 30
dias (data final em 25/4/2019). Porém, o cumprimento da obrigação de fazer ocorreu somente
em 10/5/2019, ou seja, apenas no 10º dia após o período em que se iniciou a fixação da multa
diária (doc. 3 do Evento 1). 

Dessa forma, tendo em vista o valor de R$ 100,00/dia ora fixado e os 10 dias de atraso, tem-
se o valor consolidado de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por outro lado, em sede de cognição sumária não exauriente, não há como, de pronto, retificar
o quantumexequendo, devendo, por ora, apenas a determinação de suspensão/bloqueio da
RPV.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão/o bloqueio da Requisição
de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da ação 5001759-
18.2018.4.02.5002, para que, após a manifestação da autoridade coatora, seja reapreciado o
valor real a ser executado, conforme a resposta, nos termos da fundamentação. (...)

Como se observa, a decisão bem analisou as alegações do impetrante e os
documentos dos autos principais (5001759-18.2018.4.02.5002), chegando à conclusão de que
a autarquia faria jus à redução da multa diária arbitrada naquela demanda para R$100,00/dia,
ante a exorbitância do valor fixado, consolidando o valor a ser executado em R$ 1.000,00,
tendo em vista o atraso de 10 dias para cumprimento da tutela antecipada. 

Dessa forma, mostra-se desnecessário reiterar os fundamentos da decisão
supracitada, os quais serão tomados, como razões de decidir, para determinar  a redução da
multa diária arbitrada na ação 5001759-18.2018.4.02.5002 para R$100,00/dia. 

Voto por conceder a segurança pleiteada para determinar a redução da multa
diária arbitrada na ação 5001759-18.2018.4.02.5002 para R$100,00 (cem reais), consolidando
o débito em desfavor do INSS, por atraso no cumprimento da tutela antecipada, em R$
1.000,00 (um mil reais), com a retificação do RPV expedido pelo juízo a
quo. Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento 3. Isenção de custas. Sem
condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25
da Lei 12.016/2009).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298419v6 e do código CRC d99f2f2b.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 2



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 11/580

5013974-92.2019.4.02.5001 500000298419 .V6 JES10515© JES10515

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013974-92.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

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

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conceder a
segurança pleiteada para determinar a redução da multa diária arbitrada na ação 5001759-
18.2018.4.02.5002 para R$100,00 (cem reais), consolidando o débito em desfavor do INSS,
por atraso no cumprimento da tutela antecipada, em R$ 1.000,00 (um mil reais), com a
retificação do RPV expedido pelo juízo a quo. Consequentemente, ratifico a medida liminar
de Evento 3. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do
STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375705v2 e do código CRC c43f3779.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0027043-03.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 75 do Evento 109) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de omissão/contradição ao deixar de se manifestar sobre os
elementos dos autos sinalizando o início da incapacidade em 18/8/2013, ou seja, quando a
doença surgiu, devendo essa data ser levada em consideração para o marco inicial do estado
incapacitante. Afirma que é irrelevante a data em que se manifestou a incapacidade
laborativa, sendo determinante apenas o momento em que a moléstia foi diagnosticada,
considerando tratar-se de patologia progressiva. Em resumo: a omissão se instauraria a
respeito da data em que a diabetes se manifestou; a contradição, por sua vez, se justificaria
pelo fato de a decisão reconhecer a progressividade da doença, porém fixa a DII apenas no
caso de mal súbito.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que o autor estava incapacitado em 21/8/2013,
quando não detinha mais a qualidade de segurado da Previdência Social. Ou seja, quando
reingressou ao RGPS, em 2/2014, já era portador de incapacidade preexistente. 

A questão em discussão, nestes embargos, é saber se a incapacidade laborativa
já era manifesta durante o período de graça do benefício almejado (15/3/2011 a 15/5/2013),
considerando a sua extensão (no caso, desemprego). Os laudos da perícia administrativa
sinalizam que a incapacidade se manifestou em 21/8/2013 (ou seja, fora do período de graça
supracitado). O perito judicial, por sua vez, afirmou que a incapacidade teria se iniciado em
2013, quando houve a primeira internação por descompensação diabética, com evolução e
piora do quadro desde então (consta, no Evento 62, laudo médico sinalizando internação em
3/9/2013; consta, também, outro laudo, datado em 18/8/2013, afirmando que o autor esteve
em internação hospitalar, mas não há a data precisa do período de internação). Dessa forma,
pode-se concluir, pelos elementos dos autos, que o início da incapacidade se deu em
18/8/2013. 
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O autor não se desincumbiu do ônus de apresentar algum elemento de prova que
pudesse apontar a incapacidade laborativa de 15/3/2011 a 15/5/2013; os laudos apresentados,
com a inicial, estão datados no período de 2016-2017. Os laudos apresentados, ao exame
pericial, somente destacam a internação em 18/8/2013. 

Dessa forma, não se vislumbra  contradição no julgado embargado, no máximo
omissão quanto à DII em 18/8/2013, sem atribuição de efeitos infringentes aos presentes
embargos. 

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles dar
parcial  provimento, reconhecendo a omissão quanto à DII, sem efeitos infringentes, nos
termos da fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado.. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000273207v12 e do código CRC b7a2de1e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0027043-03.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
AUTOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles dar parcial provimento, reconhecendo a omissão
quanto à DII, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o
acórdão embargado.. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376166v2 e do código CRC 646b8382.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5004944-33.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JAMIRO PEREIRA FILHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Evento 29, Reclno 1) interposto pela parte
autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão e pagamento
das diferenças advindas da majoração do teto do benefício estabelecido pelas Emendas
Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, recalculando o valor atual do benefício da parte
autora. Contrarrazões no Evento 33, CONTRAZ1.

VOTO

Em 03/05/2008, o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional (aplicação do teto para aposentadoria,
previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência)
contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto
para aposentadoria, previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO
DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E
41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS
LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal
Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da
legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na
espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito
contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva
pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus
alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade
constitucionalmente vedada.
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2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda
Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos
benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o
novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou
qualquer questionamento sobre a constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos
benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional, razão por que reputo como inexistente
qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do
autor/recorrido era de manter seus reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado
em lei, sendo possível que, por força desses reajustes, seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando,
por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de elucidação do caso,
trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo
valor deverá ser aplicado sobre o mesmo salário de benefício calculado quando da sua
concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a nova RMB que
passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício
calculado quando da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo
limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas
nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados
até a entrada em vigor das referidas emendas, ultrapassam os novos tetos. Ressalte-se que, no caso de
benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não corresponde ao salário de benefício, deve
ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

No presente caso, o autor é beneficiário de aposentadoria por tempo de
contribuição desde 29/09/1995 e, conforme se verifica na carta de concessão/memória de cálculo
do benefício juntado no Evento 17, PROCADM1, fl. 34, o salário de benefício foi de R$ 721,49,
correspondendo à média dos 36 últimos salários de contribuição corrigidos – e correspondendo
a RMI a 0,70, ou seja, R$ 505,04 -, não tendo havido limitação ao teto vigente na DIB
(29/09/1995), que era de R$ 832,66, conforme Portaria MPAS 2.005/1995.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte
autora. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da
assistência judiciária gratuita ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000338393v8 e do código CRC 2648d958.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5004944-33.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JAMIRO PEREIRA FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação do recorrente vencido ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora
deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375869v2 e do código CRC 861b1476.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5016081-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FILIPE DOBRAWOLSKE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a irrepetibilidade e
inexigibilidade das verbas questionadas pela autarquia (NB 108.047.088-0), assim como para
determinar que a parte ré se abstenha de efetuar quaisquer descontos, a esse título, nos
proventos da parte autora.

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese,  que (i) o “direito” da
Previdência Social de anular os atos administrativos na verdade representa um dever-poder da
Administração Pública, (ii)  mesmo que por hipótese o beneficiário estivesse de boa-fé ao
receber indevidamente os valores, dentro do prazo decenal, essa revisão é obrigatória, (iii)
a legislação prevê que, quando for constatado em processo administrativo que o beneficiário
recebeu os valores de má-fé, não haverá prazo para a anulação do ato administrativo, (iv) o
art. 103-A da Lei nº 8.213/1991  estatui que “o direito da Previdência Social de anular” (...)
“decai em dez anos” (...) “salvo comprovada má-fé”, (v) no  caso em análise, não se deve
falar em decadência ou aplicação do art. 103-A, pois o ato da concessão do benefício
previdenciário 42/108.047.088-0 foi anulado em maio/1999, ou seja, menos de dois anos após
a concessão do benefício, que foi em dezembro/1997, (vi) independentemente da discussão
acerca da aplicação desse prazo ou não ao beneficiário que recebeu valores de má-fé,
verifica-se que não houve a decadência do direito de anular a concessão do benefício
previdenciário, pois este foi cancelado em 1999, (vii) uma vez anulado o ato administrativo
com base no qual o beneficiário recebeu da Previdência Social valores tido como indevidos, a
cobrança dos valores indevidamente pagos, ou seja, o ressarcimento ao Erário, não se sujeita
a qualquer prazo, por força do disposto na própria Constituição da República, (viii) de acordo
com o art. 37, §5º, da Constituição da República, mesmo que esteja prescrita a pretensão
punitiva na seara criminal, a restituição ao Erário dos valores indevidamente pagos é cabível
a qualquer tempo, (ix) o STF, julgando o RE nº 852475, em 08/08/2018,  apreciando o Tema
897 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa”, (x) o  recebimento de benefício previdenciário indevido com ato doloso do
beneficiário representa, em tese, ilícito tipificado no art. 9º, I, c/c art. 3º, ambos da Lei nº
8.429/1992, (xi) o  Tribunal de Contas da União pacificou seu entendimento sobre a
imprescritibilidade nas ações de ressarcimento ao erário por ato ilícito no Acórdão nº
2709/2008, exarado pelo Plenário no julgamento de Incidente de Uniformização de
Jurisprudência, (xii) a cobrança de valores recebidos indevidamente pelo beneficiário em
virtude de benefício concedido com fraude, como no presente caso, é imprescritível, (xiii) no
caso em análise, o benefício 42/108.047.088-0 foi cessado por fraude constatada pela
auditoria, (xiv) o primeiro benefício do autor foi concedido com o uso de vínculo
empregatício que ele não possuía, logo foi concedido mediante fraude e, portanto, o
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ressarcimento ao erário é devido e imprescritível, (xv) no caso de benefício cessado por
fraude, mais evidente a obrigação de ressarcir ao erário, conforme o art. 115 da Lei
8.213/1991, decorrendo, também, da conjugação dos princípios da indisponibilidade do
patrimônio público, da legalidade administrativa, da contributividade e do equilíbrio
financeiro da Previdência Social e do mandamento constitucional de reposição ao erário,
(xvi) mesmo a eventual ausência de demonstração de má-fé não afasta a necessidade de
cessação do pagamento indevido, pelo exercício do poder-dever de a Administração rever
seus atos (conforme Enunciados nº 346 e 373 do Supremo Tribunal Federal), (xvii) a má-fé
seria relevante apenas para a definição da possibilidade ou não de parcelamento do débito
apurado, nos termos do art. 115 da Lei nº 8.213/1991, (xviii) o caráter alimentar do benefício
pago também não justifica a irrepetibilidade dos valores, sendo certo que, em variados
momentos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os valores recebidos de boa-fé pelo
segurado da Previdência Social constituiriam verba alimentar irrepetível, porém o Supremo
Tribunal Federal, em reclamação ajuizada pelo INSS (Recl. 6512/RS), decidiu que não é
possível adotar esse entendimento sem declarar a inconstitucionalidade do art. 115 da Lei
8.213/1991, visualizando questão constitucional implícita, (xix) não há ofensa à vida humana,
pois o débito será inscrito em dívida ativa e cobrado na forma de ação ordinária de cobrança,
precedida de prévia apuração em processo administrativo, sendo que o executado sofrerá
apenas constrição patrimonial, em nada sendo afetados os bens porventura indispensáveis à
subsistência, já que impenhoráveis, (xx) alega o autor que seu benefício era regular e que seus
vínculos teriam sido comprovados em duas ações judiciais propostas em 2003 e 2007, (xxi)
conforme o Relatório da Auditoria (fls. 37-39 do Anexo 17 do Evento 1), o benefício foi
cessado por fraude em virtude de ter sido comprovada a inexistência do vínculo com a
Produtora Avícola e Agrícola S/A, no período de 15/1/1971 a 30/7/1974, (xxii) nota-se que,
realizada a diligência na empresa, foram localizados documentos que comprovassem o
vínculo de 1/8/1974 a 28/9/1974 e comprovassem a inexistência do vínculo de 15/1/1971 a
30/7/1974, motivo da fraude verificada, (xxiii) sem esse tempo, o autor só dispunha de 26
anos de tempo de contribuição no momento da concessão e não tinha direito ao benefício,
(xxiv) as ações ajuizadas pelo autor nos anos de 2003 e 2007 apenas confirmam a fraude na
concessão do benefício 42/108.047.088-0, eis que reconhecem a existência de tempo rural,
inclusive, no período do vínculo não considerado pelo INSS, (xxv) se o autor exerceu
atividade rural de 12/9/1967 a 31/7/1974, não deveriam ser utilizados vínculos empregatícios
nesse mesmo período para a concessão daquele benefício, (xxvi) tanto a fraude do benefício
42/108.047.088-0 foi comprovada no processo administrativo juntado pelo próprio autor no
Anexo 17 do Evento 1 que a sentença proferida nos autos judiciais n.º 2007.50.50.009216-5
(Anexo 14 do Evento 1), ao reconhecer o tempo de atividade rural do autor, determinou a
concessão de novo benefício previdenciário, o NB 42/145.119.070-8, e (xxvii) não há dúvidas
de que o benefício foi concedido irregularmente e que o autor deve ressarcir a Previdência
Social dos valores que recebeu indevidamente nesse período, sendo que todos os valores
recebidos a título de benefício ilicitamente obtido pela parte autora são considerados valores
indevidamente pagos, cabendo o ressarcimento ao INSS.

 Contrarrazões (Evento 32).

VOTO
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O autor ajuizou ação objetivando a declaração da inexigibilidade da cobrança
formalizada no OFÍCIO/GT/INSS/GEXVIT/ES n.° 084/2018 decorrente do processo
administrativo n.° 35059.000927/1999-71, com a nulidade da obrigação de pagamento de R$
55.638,52, e, consequentemente, a declaração da regularidade e legalidade do benefício
percebido  no período de 12/12/1997 e 13/05/1999.

Pela leitura dos autos, nota-se que o INSS, em 26/9/2018, notificou o autor a
respeito da cobrança administrativa relativa à concessão irregular do benefício
42/108.047.088-0 (aposentadoria por tempo de contribuição), recebido de 12/12/1997 a
13/5/1999, sendo apurado, em 31/10/2018, o montante de R$55.638,52 a ser executado. 

Consta, também, nos autos, que, em 12/5/1999 (data de entrega do AR), o autor
foi notificado a respeito da suspensão do benefício em questão, em razão de não
comprovação do exercício da atividade referente ao vínculo empregatício com a empresa
Produtora Avícola e Agrícola S/A, no período de 15/1/1971 a 30/7/1974, tendo em vista que,
em diligência na referida empresa, a Fiscalização do INSS constatou a inexistência do
contrato de trabalho. Há documento demonstrando que a diligência em questão ocorreu em
12/3/1999. 

A sentença, indiretamente, pronunciou a decadência do direito da
Administração Pública em anular o ato administrativo (no caso, a concessão do benefício
irregular), sob os seguintes fundamentos:

(...) Segundo jurisprudência de longa data (verbetes de números 346 e 473 da Súmula de
Jurisprudência do STF), a Administração Pública tem a prerrogativa de rever seus próprios
atos quando eivados de nulidade, devendo-se respeitar, contudo, as garantias constitucionais
previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da CR/88. Cabe destacar ainda que a Autarquia
Previdenciária, por expressa disposição legal contida no art. 103-A da Lei 8.213/91
(introduzido pela Lei nº 10.839/2004), dispõe de um prazo máximo de 10 anos para anular os
atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários, salvo
comprovada má-fé. Assim, tendo em vista que não há indícios nos autos de que a parte autora
tenha contribuído para tal irregularidade, bem como que não ficou comprovada a má-fé,
torna-se inviável a devolução do valor ao Erário, ainda mais por trata-se de verba de natureza
alimentar. (...)

Como se sabe, a Administração Pública tem o direito de rever os seus atos,
desde que o faça no prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999:

“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da
percepção do primeiro pagamento.

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.”

Ocorre que o benefício foi concedido em 12/12/1997 e suspenso em 12/5/1999
(data da intimação da parte autora a respeito da suspensão do benefício), ou seja, não havendo
como suscitar a ocorrência do aludido prazo decadencial. Assim, independentemente de
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eventual boa-fé da parte autora, a suspensão da aposentadoria se deu em prazo inferior ao
previsto no aludido dispositivo legal. 

Todavia, pode-se suscitar, no caso, a incidência da prescrição da pretensão
executória. Isso porque o prazo prescricional aplicável para a presente cobrança é de cinco
anos, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, em relação aos segurados, e
deve ser a mesma regra aplicada para a autarquia ("Prescreve em cinco anos, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou
quaisquer restituições ou diferenças advindas pela Previdência Social, salvo o direito de
menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil"). Nesse sentido: TRF, 2ª Região,
APELAÇÃO CÍVEL n. 0120614-06.2016.4.02.5101, DJ 6/10/2017. 

No caso em exame, nota-se que, entre a suspensão do benefício em 12/5/1999
(intimação do autor) e a propositura da presente ação em 12/11/2018, se passaram mais de 15
anos, ou seja, após o prazo quinquenal supracitado. Não consta, nos autos, que o INSS,
durante esse período, estava buscando administrativamente a satisfação de seu crédito.
Consta, na verdade, que, em 26/9/2018, o autor foi notificado, por  meio do
OFÍCIO/GT/INSS/GEXVIT/ES n. 084/2018, a respeito da cobrança constituída pela Portaria
n. 066/GEXVIT/ES/INSS, de 21/8/2017, para efetuar o pagamento das parcelas relativas ao
benefício n. 42/108.047.088-0, indevidamente pago de 12/12/1997 a 13/5/1999. 

Assim, pode-se afirmar que, em princípio, não faz a autarquia jus à cobrança em
exame, ante a incidência da prescrição quinquenal. 

O INSS, por outro lado, em sua contestação, argumenta que o STF, julgando o
RE nº 852475, na Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, com Ata de Julgamento nº 21
publicada no DJE de 08/08/2018, divulgado em 13/08/2018, apreciando o Tema 897 da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
Afirma que o recebimento de benefício previdenciário indevido com ato doloso do
beneficiário representa, em tese, ilícito tipificado no art. 9º, I, c/c art. 3º, ambos da Lei nº
8.429/1992.

Os elementos dos autos demonstram que o benefício foi suspenso após
auditagem processada pela equipe do INSS, que constatou indício de irregularidade
consistente na não comprovação do exercício da atividade referente ao período de 15/1/1971
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a 30/7/1974, na empresa Produtora Avícola e Agrícola S/A, estando registrado apenas o
contrato de 1/8/1974 a 29/8/1974.

Pelo processo administrativo (n. 35059.001498/99-22) acostado pela autarquia,
nota-se que o INSS notificou o autor para apresentar os documentos que deram origem ao
benefício a ser revisado (NB 42/108.047.088-0), mas ele ficou inerte. Consta que a
Fiscalização do INSS apurou, após análise de documentos admissionais constantes da
empresa, o assentamento do registro de empregado de 1/8/1974 a 28/9/1974, não havendo
nenhum elemento que confirmasse o vínculo para o período de 15/1/1971 a 30/7/1974. Por
esse motivo, a auditoria entendeu que o benefício foi concedido de forma irregular e opinou
pela sua suspensão. 

A aplicação da boa-fé que, incidente, justifica a não repetição, é toda aquela que
vem conjugada com o pagamento indevido fruto de interpretação equivocada, errônea ou
deficiente da lei pela própria Administração pública, ensejando o pagamento indevido de
verbas de caráter alimentar.

Necessário, portanto, a presença destes 3 elementos: boa-fé do segurado,
caráter alimentar da verba e interpretação legal equivocada da Administração, para que não
haja a devolução de valores, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Registre-se que subsiste o art. 46 da lei 8.112/1991, que prevê tal devolução e,
em momento algum, foi declarado inconstitucional, nem sequer pela via incidental, motivo
pelo qual segue sendo aplicado hodiernamente pela Administração Pública.

  Ou seja, a repetição e os consequentes descontos dela advindos –, já
perpetrados pela Administração, não são ilegais; muito pelo contrário, privilegiam a letra da
lei. O Poder Judiciário é que, examinando o caso concreto, e verificando a incidência de
outros requisitos – como caráter alimentar da verba e erro administrativo não provocado pelo
beneficiário –, deixa de aplicá-lo, dispensando a devolução. Busca privilegiar, nesses casos
excepcionais, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, em detrimento
da legalidade estrita.

Em outras palavras, é dizer: uma questão é a revisão do ato administrativo, pela
própria Administração, no exercício do seu poder de autotutela, descontando os valores pagos
equivocadamente, com base no art, 46 da Lei 8.112/1991; outra questão é o exame da matéria
pelo Poder Judiciário que, analisando o caso concreto, pondera princípios, privilegiando
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alguns em detrimento de outros, e dispensa a parte beneficiada, excepcionalmente, da
devolução. Nesse sentido, o ato administrativo ilegal precisa ser anulado; nada obstante,
sendo incontrastável a boa-fé do beneficiado, os efeitos daquela anulação podem ser
atenuados pelo Poder Judiciário que, ponderando princípios, controla os prejuízos em
desfavor do segurado, sem que tal importe em convalidação parcial do ato ilegal. 

Ainda, partindo da orientação segundo a qual a Administração Pública tem o
poder-dever de anular seus atos viciados a qualquer tempo, conforme o princípio da
autotutela dos atos administrativos, uma vez constatado qualquer vício pela Administração,
tem esta o poder-dever de corrigir o ato, anulando-o ou retificando-o, envidando esforços
ainda para garantir a redução dos prejuízos ao Erário, desde que observados ainda os
princípios da Administração Pública, dentre eles, o devido processo legal, o que
inegavelmente foi observado no caso em tela.

Assim, atual para o caso concreto a aplicação dos verbetes 346 e 473 da
Suprema Corte:

SÚMULA n. 346/STF: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios
atos.

Súmula n. 473/STF: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial.

Quanto aos valores percebidos anteriormente, embora se trate de regra plasmada
sob o manto da legalidade administrativa, a devolução de tais quantias por erro da
Administração vulnera, sem dúvida alguma, a proteção da boa-fé ou da confiança e, em
última instância, a própria segurança jurídica das relações entre cidadão e Estado. 

Entende-se que os valores recebidos de boa-fé pelo segurado, por interpretação
errônea ou má aplicação da lei, são insuscetíveis de restituição, na medida em que essa
característica se presume, diferentemente da má-fé, que deve ser provada. Ocorre que, no
caso, em exame, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que tenha agido de boa-
fé. 

Em nenhum momento, o autor comprovou que o contrato de trabalho relativo
a 15/1/1971 a 30/7/1974 realmente existiu; pelo contrário, consta, nos autos, que ele ajuizou a
ação de n. 2007.50.50.009216-5, que tramitou no 3º Juizado Federal, objetivando o
reconhecimento de exercício de atividade rural de 29/2/1970 a 31/7/1974, tendo a sentença,
proferida em 5/8/2008,  determinado a averbação de tal período, o que demonstra que o
contrato urbano em discussão não é verdadeiro.

Assim, não há como prosperar a pretensão inicial, concluindo-se que o autor
não faz jus à declaração de inexigibilidade da cobrança formalizada pela autarquia
previdenciária, não sendo patente a boa-fé no percebimento dos valores a título de
aposentadoria por tempo de contribuição de 12/12/1997 a 13/5/1999. 
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Por fim, revela-se totalmente arbitrária e ilegal a cobrança precedida pelo INSS
mediante descontos na aposentadoria do autor, sem ordem judicial nesse sentido. Isso porque
a autarquia tem a sua disposição os meios legais para proceder à cobrança de seus débitos,
que devem ser observados em procedimentos judicial e administrativo, com respeito ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, sem contar que tais descontos agridiriam valores
direcionados a sua subsistência. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para afastar a decadência pronunciada na sentença e julgar parcialmente procedente o pedido
apenas no que se refere aos descontos nos proventos de aposentadoria, que devem
permanecer suspensos. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333104v64 e do código CRC 695d4dd0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5016081-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FILIPE DOBRAWOLSKE (AUTOR)
ADVOGADO: DIOGO MORAES DE MELLO (OAB ES011118)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal PABLO COELHO CHARLES GOMES, conhecer o recurso do INSS e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para afastar a decadência pronunciada na sentença e julgar em
parte procedente a pretensão inicial no que se refere aos descontos nos proventos de
aposentadoria. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376040v3 e do código CRC 4a6240dd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5001067-07.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO REGINALDO DE BARROS (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como peço INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
tempo especial os períodos de 17/03/1987 a 30/06/1989, 01/11/1989 a 27/07/1990
e 06/01/2005 a 09/09/2017. 

Em suas razões, alega a autarquia (Evento 19) que (i) a simples anotação na
CTPS não é suficiente para comprovação da especialidade das atividades desempenhadas
pelo recorrido, (ii) a atividade de vigilante não está prevista nos anexos dos Decretos
53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto
n. 53.831/1964), (iii) para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado,
imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo,
(iv) para os períodos enquadrado não foi apresentado nenhum documento emitido pela
empresa empregadora, o recorrido poderia ter diligenciado para obtenção da documentação
necessária a comprovar a especialidade de suas atividades desempenhadas no período, mas
desincumbiu-se de seu ônus probatório, (v) na via administrativa o recorrido também não
apresentou nenhum outro documento, informando acerca das atividades desempenhadas,
relativo ao período questionado e indevidamente enquadrado, (vi) os documentos juntados
não permitem aferir a condição de periculosidade, não trazendo a informação de que o autor
trabalhava armado, sendo que, sem apresentação do SB-40 ou Perfil Profissiográfico
Previdenciário com as informações do empregador, conforme exigido no art. 58, § 1°, da Lei
8.213/1991, não se pode enquadrar a função exercida pelo autor como sendo especial, eis que
não apresentado documento hábil à comprovação do exercício de atividade como prevista na
legislação previdenciária, (vii) o sindicato não está habilitado a fornecer o documento, de
modo que o autor deveria ter diligenciado junta às empregadoras e/ou massa falida para
obtenção da documentação apta a comprovar a especialidade das atividades que
desempenhava, (viii) além disso, consta apenas que o recorrido estava autorizado a portar
arma de fogo, sem prova da efetiva utilização, (ix) carece aos sindicatos, como representantes
de uma categoria profissional, a isenção para atestar as condições de trabalho de seus
associados que possam inclusive prejudicar o interesse da categoria que representam, sendo
que nenhuma norma legal atribui tal poder aos sindicatos, não justificando a substituição da
empresa empregadora pelo sindicato, como ocorreu no caso sub judice, (x)  no período
posterior ao Decreto nº 2.172, de 5/3/1997, o exercício da atividade de guarda/vigilante
deixou de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições especiais, passando a ser
considerados somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja,
não há nenhum item relativo a periculosidade, (xi) para os períodos posteriores ao Decreto nº
2.172/1997 não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante, independentemente do uso
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de arma de fogo, visto que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou
biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de atividade especial, e (xii)
no que concerne aos períodos anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, os elementos
probatórios constantes nos autos não comprovam a periculosidade na atividade
desempenhada pela parte autora. 

O autor, em suas razões de Evento 20, alega, em síntese, que (i) faz jus ao
reconhecimento de tempo especial de 16/06/2000 a 06/07/2004, 05/01/2006 a 04/01/2007,
05/01/2007 a 31/03/2008, 01/04/2008 a 31/03/2010, 01/04/2010 a 01/04/2012, 02/04/2012 a
24/07/2012, 06/12/2014 a 05/09/2016 e 26/12/2016 a 18/08/2018, pois laborou no cargo de
vigilante com uso de arma de fogo, (ii) não obstante, considerando que continuou a exercer o
labor mesmo após a DER, já teria reunido tempo suficiente para obtenção da aposentadoria,
(iii) quanto ao  período de 15/07/1980 a 30/06/1995, por ser  anterior a 05/03/1997, faz-se
necessário tão somente o mero enquadramento legal em categoria profissional prevista nos
decretos nsº 53.831/1964 e 83.080/1979 ou por sujeição a agentes nocivos também neles
previstos, o que ocorre no presente caso, aceitando-se qualquer meio de prova, (iv) com
relação ao vínculo de 10/1/1996 a 1/10/1999, trabalhou na empresa Prosegur Brasil S/A como
vigilante de carro forte, portando arma de fogo, quanto aos períodos de 16/6/2000 a 6/7/2004
e 22/1/2018 a 18/8/2018, trabalhou também na função de vigilante, e (v) no que tange aos
períodos de 05/01/2006 a 04/01/2007, 05/01/2007 a 31/03/2008, 01/04/2008 a 31/03/2010,
01/04/2010 a 01/04/2012, 02/04/2012 a 24/07/2012, 06/12/2014 a 05/09/2016 e 26/12/2016 a
18/08/2018, exerceu o labor de agente penitenciário e inspetor penitenciário, sendo a
atividade considerada insalubre, conforme laudos técnicos apresentados. 

Contrarrazões de Evento 24 e Evento 26. 

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
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empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

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

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.
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6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, a sentença reconheceu como especiais os períodos de 17/03/1987 a
30/06/1989, 01/11/1989 a 27/07/1990 e 06/01/2005 a 09/09/2017, em razão do exercício de
vigilante. 

Para os períodos de 17/03/1987 a 30/06/1989 e 1/11/1989 a 27/07/1990,
os PPPs foram emitidos pelo sindicato representante da categoria profissional (Sindicato dos
Empregados nas Empresas de Transporte de Valores, Escolta Armada etc.), os quais
demonstram que o autor exerceu a função de vigilante na empresa Sentinela Serviços de
Guarda e Vigilância Ltda., em vários estabelecimentos financeiros, tendo como atribuições
“inibir e impedir ação crimonosa protegendo o patrimônio de terceiros contra roubos,
depredações e outros atos”, exposto de modo habitual e permanente à riscos a integridade
física e autorizado a portar arma de fogo.

Para o período de 06/01/2005 a 09/09/2017, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda. demonstrando que laborou como vigilante,
com uso de arma de fogo, sendo que as suas atividades consistiam, dentre outras,  em "vigiar
dependências em áreas privadas com a finalidade de prevenir, controlar a movientação de
pessoas e outras irregularidades".

Como se observa, há prova de inequívoca de uso de arma de fogo
no período de 06/01/2005 a 09/09/2017, ante a apresentação de PPP expedido pela empresa
empregadora, devendo ser mantida a especialidade reconhecida na sentença.  Quanto aos
demais períodos, considerando o encerramento das atividades empresariais das
empregadoras, deve-se considerar a declação do sindicato no sentido de que haveria uso de
arma de fogo no exercício da atividade de vigilante.

Não obstante, o fato de exercer, por si só, a atividade de vigilante é bastante
para reconhecer o tempo especial, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, nos termos da citada
jurisprudência do STJ (Pet. 10.679/RN). 

Passa-se agora à análise do recurso da parte autora. 

Para os períodos compreendidos de 15/07/1980 a 29/02/1987, 17/8/1990 a
30/7/1995, o autor apresentou a CTPS indicando que laborou em diversas atividades que,
todavia, não estão previstas nos decretos previdenciários (53.831/1964 e 83.080/1979) e,
como não apresentou os respectivos documentos demonstrando a exposição a agentes nocivos
à saúde. Na verdade, o autor nem mesmo apresentou impugnação específica com relação as
funções em questão, alegando genericamente que tais atividades seriam especiais por
presunção legal. Assim, deve ser mantida a sentença que indeferiu a especialidade requerida. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 6



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 33/580

5001067-07.2018.4.02.5006 500000318413 .V27 JES10515© JES10515

Para o período de 10/1/1996 a 1/10/1999, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Prosegur Brasil S/A demonstrando que laborou como vigilante patrimonial até
18/1/1999 e vigilante carro forte até 1/10/1999, fazendo a utilização de arma de fogo em
ambas atividades. Assim, deve ser reconhecida a especialidade requerida. 

Para o período de 16/6/2000 a 6/7/2004, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Transegur Segurança e Transporte de Valores Ltda. demonstrando que laborou
como vigilante patrimonial com a utilização de arma de fogo. Assim, deve ser reconhecida a
especialidade requerida. 

Para os períodos de 9/9/2017 a 18/08/2018, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda., em 20/6/2017, demonstrando que laborou
como vigilante com a utilização de arma de fogo. Assim, deve ser reconhecida a
especialidade requerida, pelo menos até 9/9/2017 por que consta, no CNIS, que o vínculo
com essa empresa perdurou até essa data. 

Registre-se que consta, no CNIS, que ele prestou serviços à Secretaria de Estado
e Justiça de 26/12/2016 a 8/2018, havendo prova, na inicial,  de que tenha exercido a função
de agente penitenciário; dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade até 18/8/2018. 

Passa-se agora à análise do tempo contributivo. 

O autor requer, na inicial, a concessão de aposentadoria especial desde a DER
em 16/8/2013 e, não sendo o caso, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença reconheceu tempo especial de 17/03/1987 a 30/06/1989, 01/11/1989
a 27/07/1990 e 06/01/2005 a 09/09/2017 e, neste voto, estão sendo reconhecidos os períodos
de 10/1/1996 a 1/10/1999, 16/6/2000 a 6/7/2004 e 9/9/2017 a 18/08/2018 . A soma desses
períodos resulta o seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
17/03/1987 30/06/1989                     837            1,00                837      2     3   16
01/11/1989 27/07/1990                     269            1,00                269     -      8   26
06/01/2005 16/08/2013                   3.145            1,00             3.145      8     7   12
10/01/1996 01/10/1999                   1.361            1,00             1.361      3     8   23
16/06/2000 06/07/2004                   1.482            1,00             1.482      4    -    22

         
 Total:             7.094    19     5     7

 

Em 18/8/2018, também não haveria a carência de 25 anos:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
17/03/1987 30/06/1989                     837            1,00                837      2     3   16
01/11/1989 27/07/1990                     269            1,00                269     -      8   26
06/01/2005 18/08/2018                   4.973            1,00             4.973    13     7   15
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10/01/1996 01/10/1999                   1.361            1,00             1.361      3     8   23
16/06/2000 06/07/2004                   1.482            1,00             1.482      4    -    22

         
 Total:             8.922    24     5   10

Considerando que o acréscimo relativo a esses períodos especiais
(40%) equivale a quase 10 anos de contribuição e que, em 16/8/2013, ele contava com 28
anos, 10 meses e 7 dias de contribuição à Previdência Social (Evento 1), pode-se concluir
que, naquela data, o autor fazia jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
com proventos integrais. 

Voto por conhecer ambos os recursos  e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso do autor para reconhecer como exercício de atividade especial os períodos
de 10/1/1996 a 1/10/1999, 16/6/2000 a 6/7/2004 e 9/9/2017 a 18/08/2018 e a determinar a
concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em 16/8/2013, observada a prescrição
quinquenal. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem custas. Honorários advocatícios devidos pelo INSS em 10% sobre
o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318413v27 e do código CRC 8d3f9247.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001067-07.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO REGINALDO DE BARROS (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA COSTA FAVALESSA (OAB ES021827)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer
como exercício de atividade especial os períodos de 10/1/1996 a 1/10/1999, 16/6/2000 a
6/7/2004 e 9/9/2017 a 18/08/2018 e a determinar a concessão de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em
16/8/2013, observada a prescrição quinquenal. Para a atualização das parcelas, determino a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com
base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar
do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no
máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos pelo INSS em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375711v2 e do código CRC 6a864699.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5004733-31.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especiais os períodos de 03/12/1981 a 01/08/1984, 17/11/1984 a 15/02/1988, 02/05/1988 a
05/03/1993 e de 06/07/1993 a 28/04/1995 e determinando a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição desde a DER em 24/5/2016.

Em suas razões de Evento 47, o autora alega que (i) houve cerceamento ao seu
direito de defesa, pois, na inicial, requereu a produção de prova pericial para comprovar a
exposição a agentes nocivos à saúde, (ii) faz jus ao reconhecimento de atividade especial no
período em que laborou na empresa Viação Sanremo Ltda.,  de 2/5/1988 a 2/6/2011, por
exposição a óleos e graxas, conforme PPP apresentado no curso do processo, e  (iii) é
possível o cômputo como tempo de serviço especial do período em gozo de auxílio-doença
(03/06/2001 a 10/05/2006, 17/05/2006 a 30/10/2006, 20/12/2006 a 29/11/2010).

O INSS, em sua razões de Evento 49,  alega, em síntese, que (i) o autor não
apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se observando as
determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de Instruções
anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na legislação,
posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO
01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição Normalizado - NEN,
o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite legal, (iv) no tocante à
metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a alteração quanto ao NEN foi
introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003 (período a partir do qual há
impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v) para os períodos após
18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros parâmetros não previstos
na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria, decibelímetro NR-15,
quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o NEN, que representa o
nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou
não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os agentes nocivos e a forma
de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou quantitativa) e, no caso da
avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia utilizados para encontrá-los
são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991), (vii) os
sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também estabeleceram a metodologia
de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a eleição do critério técnico
para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência do Poder Judiciário, que
deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração Pública, (ix) o NEN não é
o mesmo que a simples medição do ruído por determinado aparelho, pois até mesmo o nível
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médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x) pelo menos após 2003, qualquer
outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN contraria a legislação previdenciária,
(xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter especial a períodos laborados sem a
apresentação dos elementos que demonstre níveis de exposição normalizados acima de
85dB(A), (xii)  a simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos
PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for
calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído –
para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de
histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.

Contrarrazões de Evento 52 e Evento 54. 

VOTO

Inicialmente cumpre registrar que não se vislumbra o alegado cerceamento ao
direito de defesa do autor. Isso porque o autor requer a produção de prova pericial para
comprovar a alegada exposição a agentes novivos no local de trabalho em que prestou
serviços como empregado e a realização de prova pericial desse tipo (de natureza complexa),
em sede de juizados especiais, atentaria contra os princípios norteadores insculpidos no art. 2º
da Lei nº 9.099/1995 ("O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a
conciliação ou a transação").

Dos períodos reconhecidos na sentença (03/12/1981 a 01/08/1984, 17/11/1984
a 15/02/1988, 02/05/1988 a 05/03/1993 e de 06/07/1993 a 28/04/1995)

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.
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Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)
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O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.
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Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
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INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 7



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 43/580

5004733-31.2018.4.02.5001 500000301282 .V42 JES10515© JRJ17255

LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
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(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.
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Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 03/12/1981
a 01/08/1984, 17/11/1984 a 15/02/1988, 02/05/1988 a 05/03/1993 e de 06/07/1993 a
28/04/1995. 

Para os períodos de 03/12/1981 a 01/08/1984, 17/11/1984 a 15/02/1988, o autor
apresentou o PPP expedido pela empresa Viação Alvorada Ltda. demonstrando que ele
exerceu a atividade de auxiliar de mecânico, com exposição a ruído de 86,1 dB (com a
apuração do agente por meio da técnica da dosimetria), além de hidrocarboneto de petróleo
(óleo e graxa). 

Para os períodos de 02/05/1988 a 05/03/1993 e de 06/07/1993 a 28/04/1995, o
autor apresentou o PPP expedido pela empresa Viação Sanremo Ltda. demonstrando que ele
exerceu a atividade de mecânico, com exposição a ruído de 85,7 dB (com a apuração do
agente por meio da técnica da dosimetria), além de hidrocarboneto de petróleo (óleo e
graxa). 

Registre-se que os documentos contêm todos os requisitos legais, indicando
inclusive os profissionais que procederam aos registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. A exposição a ruído se deu em intensidade acima do limite legal
(à época de 80 dB) e a forma de apuração do agente ocorreu com base na técnica da
dosimetria, o que é suficiente para demonstrar a observância da metodologia prevista na
legislação, conforme já exposto. 

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença, não
assistindo razão ao INSS em suas razões. 

Dos períodos não reconhecidos na sentença

Para comprovar a especialidade de 29/4/1995 a 3/1/2011, o autor apresentou o
PPP expedido expedido pela empresa Viação Sanremo Ltda. demonstrando que ele exerceu as
atividades de motorista (de 2/5/1988 a 5/3/1993) e motorista (6/7/1993 a 3/1/2011), com
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exposição a ruído de 85,7 dB (a apuração do agente por meio da técnica da dosimetria), além
de hidrocarboneto de petróleo (óleo e graxa). 

Como já exposto na fundamentação, a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos
médios acima de 90 decibéis era reconhecida como especial (Decreto n.  2.172/1997, item
2.0.1) e, a partir de 19/11/2003, a especialidade passou a ser reconhecida com exposição a
ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Dessa forma, pode-se afirmar que o autor faz jus ao reconhecimento de
atividade especial, em razão de exposição ao agente ruído de 29/4/1995 a 5/3/1997 e
19/11/2003 a 3/1/2011, em razão de exposição a ruído em intensidade acima do limite
permitido em lei. Nos termos do que foi exposto no item anterior, o documento contém todos
os requisitos legais e aponta a forma de apuração do agente que corresponde à metodologia
prevista em lei. 

Quanto à forma de exposição do agente físico, nota-se que o autor desenvolvia
as atividades de motorista conduzindo "os veículos (ônibus) da empresa, em rota pré-
estabelecida,  transportando passageiros". Considerando que a perícia atestou a sujeição ao
agente físico, em tais condições, e não há prova em sentido contrário, deve ser reconhecida a
especialidade no período citado no parágrafo anterior. 

A exposição a hidrocarbonetos de petróleo, de fato, não se dava de forma
habitual e permanente, pois a atividade de motorista não sujeita o trabalhador a contato com o
agente químico dessa forma, não havendo que se falar, portanto, em tempo especial de
6/3/1997 a 18/11/2003. 

Do período de carência para aposentadoria especial

O autor, na inicial, objetiva a concessão de aposentadoria especial, que demanda
a reunião de tempo contributivo de 25 anos. 

Somando-se os períodos reconhecidos na sentença e os períodos ora
reconhecidos como especiais (29/4/1995 a 5/3/1997 e 19/11/2003 a 3/1/2011), tem-se o
seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
03/12/1981 01/08/1984                     973            1,00                973      2     7   30
17/11/1984 15/02/1988                   1.186            1,00             1.186      3     2   30
02/05/1988 05/03/1993                   1.769            1,00             1.769      4   10     5
06/07/1993 28/04/1995                     662            1,00                662      1     9   23
29/04/1995 05/03/1997                     677            1,00                677      1   10     8
19/11/2003 03/01/2011                   2.603            1,00             2.603      7     1   18

         
 Total:             7.870    21     6   23

Como se observa, o autor não reuniu tempo suficiente para a aposentadoria
especial, devendo ser mantida a aposentadoria por tempo de contribuição já deferida. 
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Do critério de atualização monetária das parcelas pretéritas do benefício
previdenciário

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
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IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer ambos os recursos recurso e, no mérito, dar provimento
apenas ao recurso do autor para reconhecer o exercício de atividade especial de 29/4/1995 a
5/3/1997 e 19/11/2003 a 3/1/2011, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301282v42 e do código CRC 3b41c6e8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5004733-31.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos recurso e, no mérito, dar provimento apenas ao recurso do autor para
reconhecer o exercício de atividade especial de 29/4/1995 a 5/3/1997 e 19/11/2003 a
3/1/2011, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas. Honorários
advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375727v2 e do código CRC 113c7b30.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0020308-36.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALTAMIR LOUREIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença (Evento 16) que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 21),
alega, em síntese, (i) que não se pode aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, com repercussão geral reconhecida, na
medida em que não houve seu trânsito em julgado de tal e encontra-se pendente de análise
os embargos de declaração opostos para modulação dos efeitos da referida decisão; (ii) que o
Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947/SE (tema
810), Luiz Fux, proferiu em setembro de 2018 decisão deferindo o pedido de efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos em face do acórdão que havia reconhecido a
inconstitucionalidade do artigo 1-F, da Lei nº 9.494/97, no que tange à correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública; e (iii) que deve ser reformada a sentença recorrida
para que seja aplicado o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei
nº 11.960/09. Sem contrarrazões.

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária.

Sobre o  tema, adota-se o posicionamento do STF quando do julgamento do RE
870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
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contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Por fim, merece destaque que o comando da sentença é no sentido que "os
valores deverão ser atualizados aplicando-se juros moratórios e correção monetária na
forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
editado pelo CJF", documento que se orienta e é revisado periodicamente observando as
determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessária qualquer revisão
no decisum.

Voto por conhecer do recurso do INSS e, no mérito, negar provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000215614v4 e do código CRC cc1f065b.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0020308-36.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALTAMIR LOUREIRO DE ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELI APARECIDA DE JESUS DA SILVA (OAB ES020702)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376318v2 e do código CRC dfb38657.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 8

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 54/580

0006487-28.2018.4.02.5055 500000284479 .V5 JES10873© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 0006487-28.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELOIL CESAR FRANCA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença (Evento 14) que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 21),
alega, em síntese, (i) que o art. 1º-F da Lei 9.494 foi declarado constitucional pelo STF, em
relação às parcelas anteriores à data da requisição do precatório; (ii) que em relação à
correção monetária e juros relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da requisição de
precatório, permanece plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês; e (iii) o que foi
declarado inconstitucional pelo STF foi meramente a correção dos precatórios, parcelados ou
pagos em cota única. Correção do precatório não se confunde com a correção das verbas
pretéritas, feitas no correr da ação. Assim, a decisão do STF, estabelecendo novos índices de
correção, somente se aplica ao período entre a requisição do precatório e o seu pagamento.
Contrarrazões da parte autora (Evento 26).

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária.

Sobre o  tema, adota-se o posicionamento do STF quando do julgamento do RE
870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
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citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Por fim, merece destaque que o comando da sentença é no sentido que "os
valores deverão ser atualizados aplicando-se juros moratórios e correção monetária na
forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
editado pelo CJF", documento que se orienta e é revisado periodicamente observando as
determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessária qualquer revisão
no decisum.

Voto por conhecer do recurso do INSS e, no mérito, negar provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000284479v5 e do código CRC 16dffd81.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0006487-28.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELOIL CESAR FRANCA (AUTOR)
ADVOGADO: EVANDRO JOSE LAGO (OAB RJ136516)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375747v2 e do código CRC aaf38090.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0004498-84.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SIDVAL DALMASO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 15) que
julgou procedente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 20), requer a aplicação
da Lei nº 11.960 (29/06/2009) nos critérios de juros moratórios e correção monetária ( TR +
0,5% ao mês) até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado; ou,
ao menos, seja definida a modulação dos efeitos da Decisão proferida no RE 870.947.
Contrarrazões da parte autora (Evento 24).

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária.

Sobre o  tema, adota-se o posicionamento do STF quando do julgamento do RE
870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer do recurso do INSS e, no mérito, negar provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000279269v5 e do código CRC 5f3a47bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 0004498-84.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SIDVAL DALMASO (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS BRAGA HAMACEK (OAB MG089027)
ADVOGADO: GLEUBERT AUGUSTO CARVALHO COELHO (OAB ES023833)
ADVOGADO: ISAAC FERREIRA MACHADO (OAB MG105682)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375749v2 e do código CRC b219fb8b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5000004-47.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLAUDI DOS REIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor  em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 28 do Evento 46) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de contradição com as provas acostados aos autos, em especial o
PPP retratando as atividades exercidas e os fatores de risco. Afirma que sempre exerceu a
função de gari, sendo que a nomeação em função comissionada de chefia não o afastou de
suas atividades operacionais. Assevera também que jamais exerceu atividade administrativa. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada  analisou e fundamentou a questão do exercício de
atividade especial nos períodos de 9/11/1980 a 28/12/1990, 8/4/2008 a 1/9/2015,  2/9/2015 a
26/12/2016e 27/12/2016 a 7/3/2019, entendendo que os cargos que exerceu, nessas épocas,
não se compatibilizariam com a atividade anteriormente exercida (gari), reconhecidamente
especial por exposição a "micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas
toxinas":

"Assim, pode-se concluir que o autor faz jus ao reconhecimento da especialidade do período
de 28/12/1990 a 28/4/1995, em que laborou como braçal (atividades de gari), nos termos dos
Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979. Quanto ao período de 9/11/1980 a 28/12/1990, nota-se
que o autor exerceria cargo administrativo (assistente técnico) na municipalidade, sendo
incompatível com as atividades de gari descritas no PPP. 

Quanto ao período de 2/9/2015 a 26/12/2016, em que exerceu o cargo de coordenador de
fiscalização e controle de obras, também não se pode presumir que exercia, de fato, as
atividades de gari descritas no PPP. Consta a Portaria expedida pelo prefeito no doc. 24 do
Evento 30, em 2/9/2015, designando o autor para exercer o cargo em comissão de
coordenador de fiscalização e controle de obras.

No que tange aos demais períodos em que exerceu a atividade de auxiliar de obras e serviços
públicos (8/4/2008 a 1/9/2015 e 27/12/2016 a 7/3/2019), também não há como afirmar, de
forma inequívoca, que houve exposição habitual e permanente a micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos vivos e suas toxinas, pois a atividade em obras públicas não está prevista
no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15, não havendo
também como concluir que houve atividades típicas de gari. "
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A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer o recurso do autor e a ele negar provimento. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266927v3 e do código CRC 2996b97a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000004-47.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLAUDI DOS REIS (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e a ele negar provimento. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376010v2 e do código CRC f6cfcd45.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0023833-41.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NELSSON RODRIGUES PIMENTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,  para condenar o INSS a reconhecer
como especiais, para todos os fins de direito, os períodos trabalhados de 4.2.1985 a
23.3.1997, 8.4.1997 a 9.2.1999, 13.2.1999 a 22.2.2004, 1.6.2004 a 14.6.2005 e 1.7.2014 a
5.12.2014, bem como o tempo de serviço comum, laborado entre 25.3.1980 a 3.9.1980, com
consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 171.062.000-2), a
partir da data de entrada no requerimento administrativo (DER: 5.12.2014), pagando-lhe
todas as verbas não adimplidas desde então e observando-se a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (Evento 62), alega, em síntese,  que (i) a sentença não
observou que deveria ter reafirmado a DER para fins de concessão de melhor benefício, (ii) o
STF, no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS, em sessão plenária, por maioria dos votos,
reconheceu o direito do segurado ao melhor benefício, (iii) para a Corte Suprema, cumpre
observar o momento do preenchimento dos requisitos para fruição do benefício, nesse
contexto, é garantido ao segurado a opção pelo melhor benefício, (iv) a reafirmação judicial
da DER encontra guarida no art. 493 do CPC/2015, que determina a análise de fatos
constitutivos, modificativos ou extintivos do direito após a propositura da ação, (v) a TNU,
no julgamento do Processo n. 0009272-90.2009.4.03.6302, reconheceu o recebimento de
benefício mais vantajoso, com a admissão da contagem de tempo para a concessão de
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da reafirmação da DER até a
data que implemente todos os requisitos para a concessão do melhor benefício, (vi) a reforma
da sentença é medida que se impõe, de modo que se torna imperativa a reafirmação da DER
para data em que  adquirir direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de
contribuição, sem a incidência do fator previdenciário. Contrarrazões (Evento 76).

VOTO

O segurado tem direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
com a opção de não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma de
sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da Lei
n. 8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.183/2015.

Admite-se a reafirmação da DER, prevista pela Instrução Normativa n. 77/2015
do INSS e ratificada pela Instrução Normativa n. 85/2016, também em sede judicial, nas
hipóteses em que o segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício
após a conclusão do processo administrativo, admitindo-se o cômuto do tempo de
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contribuição inclusive quanto ao período posterior ao ajuizamento da ação, desde que
observado o contraditório, e até a data do julgamento do recurso contra a sentença (TR4,
5007975-25.2013.4.04.7003, DJ 18/4/2017). 

Segundo o STF, o segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício em
conformidade com as regras vigentes quando da implementação das condições para a
concessão (RE 269.407 e RE 266.927). Assim, o segurado tem direito à concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição com a opção de não incidência do fator
previdenciário quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição
atingir os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei n.
13.183/2015. 

Compulsando os autos, nota-se que houve o deferimento da tutela provisória de
urgência para que a autarquia procedesse à implantação do benefício em até 30 dias corridos
(Evento 37, SENT38). Consta, também, que o Chefe da APSDJ foi intimado a respeito da
tutela antecipada em 27/6/2018 (Evento 42, OUT27) e, em resposta, a autarquia apresentou
documento afirmando que teria implantado o benefício em 5/7/2018 (Evento 44, OUT28).
Em seguida, o autor veio, aos autos, aduzindo que não teria mais interesse na implantação da
aposentadoria concedida, por não ser a mais vantajosa, pugnando pelo seu cancelamento 
(Evento 64, OUT33) e o juízo a quo, por sua vez, determinou que ele comparesse à agência
do INSS para requerer o cancelamento do benefício diretamente ao órgão previdenciário, ante
a  ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos no parágrafo único do art. 181-B do
Decreto 3.048/1999 (Evento 65, DESPADEC53). 

A decisão interlocutória de Evento 83 entendeu que haveria contradição em tais
pedidos, pois o autor primeiro requereu o cancelamento da tutela e depois o imediato
cumprimento desta. Por sua vez, ele apresentou a petição de Evento 88 afirmando que
objetivava, na verdade, apenas a averbação dos períodos especiais para fins de conversão em
tempo comum, com a declaração de que não tem interesse na concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição determinada na sentença, uma vez que faz jus a um benefício mais
benéfico. 

Ocorre que o art. 181-B da Lei 8.213/1991 assim dispõe:

Art. 181-B.  As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela
previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis. 

Parágrafo único.  O segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que
manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do
primeiro de um dos seguintes atos:  I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou 
II - saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de
Integração Social.                         

Em consulta ao sistema PLENUS (Evento 94), nota-se que nenhuma das
parcelas do benefício determinado na sentença foi paga ao autor, estando o NB  1846099347
em situação de "cessado". Assim, faz o autor jus ao recebimento do melhor benefício na data
em que reuniu os requisitos para tanto (aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos integrais e sem a incidência de fator previdenciário).
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Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento
determinar a implantação de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos
integrais sem a incidência de fator previdenciário, na data em que elereuniu os requisitos,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas e condenação em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275868v19 e do código CRC ea7c82e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0023833-41.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NELSSON RODRIGUES PIMENTA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS (OAB ES024097)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento determinar a implantação de aposentadoria
por tempo de contribuição, com proventos integrais sem a incidência de fator previdenciário,
na data em que elereuniu os requisitos, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos.
Sem custas e condenação em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376014v2 e do código CRC 6b3bcf33.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0024866-38.2016.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VILMAR RAMOS MIRANDA FARIAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 01/02/1983 a 15/09/1987, 01/10/1987 a 15/07/1988, 01/08/1988 a 17/06/1991, 01/11/1991
a 17/01/1992, 01/09/1992 a 13/03/2000, 02/07/2007 a 01/06/2011, 01/06/2011 a 31/12/2012 e
05/01/2013 a 07/06/2015.

Em suas razões recursais (Evento 38), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o período entre 01/02/1983 a 15/09/1987 não é contínuo, mas repartidos em dois períodos
(01/02/1983 a 18/05/1984 e 05/2/1985 a 16/09/1987), (ii) no período entre 01/02/1985 a
18/05/1984, a função do autor era braçal e não trabalhador de bloco, (iii) no período entre
01/11/1991 a 17/01/1992, a função do autor era a de “encarregado” e não de trabalhador de
bloco (“bloquista”), (iv) o  período de 01/09/1992 a 13/03/2000 também não foi contínuo, (v)
entre 01/09/1992 a 31/10/1993 e 07/03/1994 a 21/10/1998, o autor foi “encarregado de
serviços gerais”, (vi) entre 19/04/1999 a 13/03/2000, a  função registrada em CTPS era a de
trabalhador portuário, muito embora também não esteja comprovada a exposição habitual e
permanente a agentes nocivos, (vii) há diferença de atividade para alguns períodos em relação
ao que consta na CTPS e no PPP apresentado pelo autor, (viii) também inexiste continuidade
no período entre 16/03/2000 a 11/06/2007, (ix) a CTPS do autor indica o período entre
16/03/2000 a 14/05/2003 como auxiliar de serviços gerais e entre 15/04/2004 a
01/06/2007 como trabalhador portuário, muito embora não esteja comprovada a exposição
habitual e permanente a agentes nocivos, (x) todos os cinco primeiros períodos indicados pelo
autor estão inseridos nos PPPs juntados que nem sequer contêm o responsável técnico, (xi) os
PPPs, embora envolvam períodos e empresas diversas, são idênticos, (xii) o  PPP de  foi
emitido em 01/06/2011 por Rafael S.Cabral, que, conforme CNIS anexado na fase de
resposta, não era mais empregado da empresa SMT em tal data, pois a sua última
remuneração consta em 05/2011, (xiii) o  PPP foi emitido por Eliane Peron Cardozo, que não
consta como empregada da empresa Vix Logística Ltda., (xiv) o autor não apresenta as
medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se observando as determinações
da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de Instruções anteriores, (xv) para os
períodos com exposição superior ao limite fixado na legislação, posteriores a 19/11/2003, não
foi observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (xvi)
não foi informado o Nível de Exposição Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a
exposição foi superior ou não ao limite legal, (xvii) no tocante à metodologia de medição do
ruído, não é demasiado repetir que a alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto
3.408/1999 desde o ano de 2003 (período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo
Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (xviii) para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se
referem a NEN e sim a diversos outros parâmetros não previstos na legislação em vigor para
o período discutido: dosimetria, decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei
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previdenciária exige que seja informado o NEN, que representa o nível médio convertido para
uma jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite
máximo permitido, (xix) a relação com os agentes nocivos e a forma de exposição a esses
agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa,
os níveis de tolerância e a metodologia utilizados para encontrá-los são disciplinados no
âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991), (xx) os sucessivos decretos,
portarias e outros atos infralegais também estabeleceram a metodologia de avaliação do
ruído, do calor, de agentes químicos etc., (xxi) a eleição do critério técnico para a aferição do
ruído também escapa dos limites da competência do Poder Judiciário, que deve observar a
definição do parâmetro usado pela Administração Pública, (xxii) o NEN não é o mesmo que a
simples medição do ruído por determinado aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído
(LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (xxiii) pelo menos após 2003, qualquer outro padrão
para aferição de ruído que não seja o NEN contraria a legislação previdenciária, (xvii) há, na
verdade, impeditivo legal de atribuir caráter especial a períodos laborados sem a apresentação
dos elementos que demonstre níveis de exposição normalizados acima de 85dB(A), (xxiv) a
simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente
para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xxv)
desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram
alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a
medição do NEN.

Contrarrazões de Evento 41.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
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concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 13



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 71/580

0024866-38.2016.4.02.5006 500000307905 .V42 JES10515© JES10515

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.
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Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
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INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
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LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 13



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 76/580

0024866-38.2016.4.02.5006 500000307905 .V42 JES10515© JES10515

(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.
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Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 01/02/1983
a 15/09/1987, 01/10/1987 a 15/07/1988, 01/08/1988 a 17/06/1991, 01/11/1991 a
17/01/1992, 01/09/1992 a 13/03/2000, 02/07/2007 a 01/06/2011, 01/06/2011 a 31/12/2012 e
de 05/01/2013 a 07/06/2015. Nota-se que a especialidade foi reconhecida em razão de
exposição a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei. 

Para o período de 1/2/1983 a 15/9/1987, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Agência Oliveira & Silva Serviços Marítimos Ltda. demonstrando que, de
1/2/1983 a 18/5/1984 exerceu a atividade de estiva e de 5/2/1985 a 15/9/1987 exerceu a
atividade de bloquista. Consta a exposição a ruído em intensidade de 94/97 dB (acima do
limite permitido em lei), com a apuração do agente por meio de dosimetria (metolodogia
prevista na legislação). Ocorre que o documento não apresenta o profissional responsável
pela monitoração ambiental, o que presumiria a elaboração de laudo técnico, e não está
subscrito pelo preposto da empresa. 

Para o período de 01/10/1987 a 15/07/1988, da mesma forma, embora o PPP
expedido pela empresa PRESMART Prestações de Serviços Marítimos e Terrestres Ltda.
demonstre que, na atividade de estiva, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
limite legal, não há o registro do profissional responsável pela monitoração ambiental, o que
presumiria a elaboração de laudo técnico, e o documento não está subscrito pelo preposto da
empresa.

Para o período de 01/08/1988 a 17/06/1991, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Supervil Supervisão Vistorias e Inspeções Ltda. demonstra que ele exerceu a
atividade de bloquista (de 1/8/1988 a 17/6/1991) e estiva (de 1/8/1988 a 17/6/1991), com
exposição a ruído em intensidade acima do permitido em lei, porém não há o registro do
profissional responsável pela monitoração ambiental, o que presumiria a elaboração de laudo
técnico, e o documento não está subscrito pelo preposto da empresa.
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Para o período de 01/11/1991 a 17/01/1992, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Atlântica Serviços Subaquáticos Ltda. demonstra que ele exerceu a atividade de
bloquista e estiva, com exposição a ruído em intensidade acima do permitido em lei,
porém não há o registro do profissional responsável pela monitoração ambiental, o que
presumiria a elaboração de laudo técnico, e o documento não está subscrito pelo preposto da
empresa.

Para o período de 01/09/1992 a 13/03/2000, o autor apresentou o PPP expedido
pela Mitra Serviços Marítimos Ltda. demonstra que ele exerceu a atividade de bloquista e
estiva, com exposição a ruído em intensidade acima do permitido em lei, porém não há o
registro do profissional responsável pela monitoração ambiental, o que presumiria a
elaboração de laudo técnico, e o documento não está subscrito pelo preposto da empresa.

Como se observa, os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a
especialidade pugnada com base em exposição ao agente ruído. Todavia, nota-se que o autor,
em tais períodos, laborou como estivador/bloquista. 

A atividade de estivador exercida até 28/4/1995 deve ser reconhecida como
especial em decorrência do enquadramento por categoria profissional (código 2.5.6 do
Decreto 53.831/1964 e código 2.4.5 do Decreto 83.080/1979). Assim, deve ser mantida a
especialidade de 1/2/1983 a 18/5/1984, 01/10/1987 a 15/07/1988, 1/8/1988 a 17/6/1991 e
01/09/1992 a 28/4/1995.

Quanto aos demais períodos (5/2/1985 a 15/9/1987 e 1/8/1988 a 17/6/1991),
nota-se que o autor exerceu a atividade de bloquista, que é uma espécie de trabalhador
portuário, devendo ser mantida também a especialidade com base no código 2.5.6 do Decreto
53.831/1964 e no código 2.4.5 do Decreto 83.080/1979.

Com relação à alegação do INSS de que a CTPS do autor consigna função
diversa da descrita no PPP, deve prevalecer a informação descrita neste último documento por
revelar a real atividade desempenhada na empresa. 

Dessa forma, afasta-se, em princípio, a especialidade somente de 29/4/1995 a
13/3/2000. 

Para o período de 02/07/2007 a 01/06/2011, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa SMT Serviços Marítimos e Terrestres Ltda. demonstrando que esteve exposto
ao agente ruído em intensidade de 86,1 dB (acima do limite legal), sendo o agente apurado
por meio da técnica da dosimetria (de acordo com a metodologia prevista na legislação).
Consta o profissional habilitado que procedeu aos registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico, e a assinatura do preposto da empresa, contendo, assim, o
documento todos os requisitos legais. 

Assim sendo, deve ser mantida a especialidade no período em questão. 

Para o período de 01/06/2011 a 31/12/2012 e 05/01/2013 a 07/06/2015, o autor
apresentou o PPP expedido pela empresa Vix Logística S/A demonstrando que esteve exposto
ao agente ruído em intensidade de 94,0 dB (acima do limite legal), sendo o agente apurado
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por meio da técnica da dosimetria (de acordo com a metodologia prevista na legislação).
Consta o profissional habilitado que procedeu aos registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico, e a assinatura do preposto da empresa, contendo, assim, o
documento todos os requisitos legais. 

Portanto, deve ser mantida a especialidade nos períodos em questão. 

Não obstante, o autor apresentou, ainda, o PPP expedido pelo OGMO/ES
demonstrando que, de 2/4/1997 a 20/2/2016, exerceu diversas atividades de estiva, estando
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei em 8 das 9 funções, o que
demonstra a habitualidade e a permanência da sujeição ao agente físico. Registre-se que o
documento contém todos os requisitos legais. Dessa forma, deve ser mantida a especialidade
de 2/4/1997 a 13/3/2000.

Por fim, no que tange à alegação da autarquia no sentido de que alguns períodos
reconhecidos como especiais não são contínuos, cumpre registrar que a contagem do tempo
contributivo, para fins de carência de aposentadoria, obedecerá, em regra, às informações
consignadas na CTPS e no CNIS do autor. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para afastar a especialidade reconhecida de 29/4/1995 a 1/4/1997, mantendo-se a sentença
quanto aos demais aspectos. Sem custas e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307905v42 e do código CRC e392797f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0024866-38.2016.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VILMAR RAMOS MIRANDA FARIAS (AUTOR)
ADVOGADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS (OAB ES008887)
ADVOGADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS (OAB ES022175)
ADVOGADO: ANA PAULA ANDRADE FERNANDES DE JESUS (OAB ES017635)
ADVOGADO: CLEA MAIA FARAGE DA SILVA (OAB ES016180)
ADVOGADO: DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO (OAB ES021378)
ADVOGADO: DANIELE PELA BACHETI (OAB ES011569)
ADVOGADO: FABRICIA CEOLIN (OAB ES024605)
ADVOGADO: GIGLIOLA AMARAL COSTA TEIXEIRA (OAB ES022652)
ADVOGADO: LARA BARBOSA DA FONSECA (OAB ES023848)
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS CALIARI RODRIGUES (OAB ES017618)
ADVOGADO: MARINA FABRES BATISTA (OAB ES021269)
ADVOGADO: PATRÍCIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA (OAB ES026297)
ADVOGADO: VIRGÍNIA MARCHEZI GÓES BATISTA (OAB ES024552)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a especialidade
reconhecida de 29/4/1995 a 1/4/1997, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376042v2 e do código CRC 475e6a01.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5009029-96.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALTER JOSE GRAMLICH (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como serviço especial o
período de 1/7/1999 a 11/10/2017 e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição desde a DER em 11/10/2017.

Em suas razões recursais (Evento 30), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram Alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.
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Contrarrazões de Evento 36. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.
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A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.
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A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
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merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
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tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
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diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
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dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especial, o serviço prestado, pelo auotr, no
intervalo de 1/7/1999 a 11/10/2017. 
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Para comprovar a exposição a agente nocivo à saúde, o autor apresentou, nos
autos, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Gil Madeiras Ltda., relativo ao
período de 1/7/1999 a 1/2/2006, demonstrando a exposição a ruído de 1/7/1999 a 3/2000
(sem registrar a intensidade do agente), a ruído de 3/2000 a 11/2002 (em intensidade de
"393% acima do LT"), a ruído de 3/2002 a 11/2006 (em intensidade de 88,0 dB a 101,00 dB).
O autor exercia a atividade de marceneiro (setor de produção). Consta a técnica da
dosimetria para apuração do agente físico e o nome dos responsáveis pela monitoração
biológica, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

Apresentou também o PPP relativo ao período de 1/8/2006 a 5/6/2009, 
expedido pela empresa Gil Madeiras Ltda., demonstrando a exposição de ruído de 101,0 dB
(1/8/2006 a 30/7/2008) e de 91,7 (31/7/2008 a 5/6/2009).  O autor exercia a função de
encarregado (setor de produção). Consta a técnica da dosimetria para apuração do agente
físico e o nome dos responsáveis pela monitoração biológica, o que presume a elaboração de
laudo técnico. 

Por sua vez, o PPP relativo ao período de 1/2/2010 a 3/10/2012, expedido
pela empresa Gil Madeiras Ltda., demonstra a exposição a ruído de 1/2/2010 a 30/11/2010
(sem registro da intensidade do agente físico), a ruído de 30/11/2010 a 15/10/2012
(intensidade de 95,4 dB e 86,2 dB) e a pó de serragem de 30/11/2010 a
15/10/2012 (concentração de 2,395 mg/m³). O autor exercia a função de encarregado geral
(setor de produção). Consta a técnica da dosimetria para apuração do agente físico e o nome
dos responsáveis pela monitoração biológica, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

Para o período de 1/4/2013 a 2/12/2013, apresentou o PPP, expedido pela
empresa Gabriel Gabeira Celant Ltda., demonstrando a exposição a ruído em intensidade de
93,6 dB. O autor exercia a função de encarregado do setor de produção (setor de
produção). Consta a técnica da dosimetria para apuração do agente físico e o nome dos
responsáveis pela monitoração biológica, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

Apresentou, ainda, o PPP relativo ao período de 6/1/2014 a 11/7/2017, expedido
pela empresa Ricardo David de Almeida, demonstra a exposição a ruído em intensidade de
93,6 dB, com a indicação da técnica da dosimetraia para apuração do agente. O autor exercia
a função de encarregado do setor de produção (setor de produção).  Consta a técnica da
dosimetria para apuração do agente físico e o nome dos responsáveis pela monitoração
biológica, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

O autor acostou, aos autos (Evento 20), o laudo técnico expedido pela
empresa Gil Madeiras Ltda. demonstrando a apuração de exposição a ruído com intensidade
de 86,2 dB (galpão de produção e corte) e 95,4 dB (montagem e acabamento), com a
indicação da metodologia utilizada para a apuração do agente (NHO-01 da
FUNDACENTRO). O laudo técnico expedido pela empresa Ricardo David de Almeida
Bacalhau (Evento 20), por sua vez, indica a exposição a ruído em intenside de 93,6 dB. 

Como se observa, as atividades exercidas para as empresas Gil Madeiras Ltda. e
Ricardo David de Almeida Bacalhau devem ser consideradas especiais, em razão dos laudos
técnicos apresentados demonstrando a exposição a ruído em intensidade acima do limite
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permitido em lei. As atividades desenvolvidas para a empresa Gabriel Gabeira Celant Ltda.
também devem ser consideradas especiais, tendo em vista o PPP demonstrando a exposição a
ruído em intensidade de 93,6 dB (ou seja, acima do limite legal). 

Registra-se que, em tais documentos, há a indicação da metodologia prevista na
legislação para a apuração do agente físico, devendo ser, portanto, mantida a especialidade
nos períodos impugnados pelo INSS. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299691v12 e do código CRC 54ce8b22.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5009029-96.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALTER JOSE GRAMLICH (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376409v2 e do código CRC 8411d05e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5003211-63.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR DA SILVA PRADO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais vários
períodos de trabalho e determinando a concessão de aposentadoria especial desde a DER em
27/6/2018.

Em suas razões recursais (Evento 19), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram Alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.
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Contrarrazões de Evento 29. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.
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A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.
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A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
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merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
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tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
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diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
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dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

No caso, o INSS impugna os períodos de 01/01/2003 a 30/11/2004, 01/07/2005
a 25/06/2014, 25/06/2014 a 26/07/2016 e de 27/07/2016 a 03/08/2018. 
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Para o período de 01/01/2003 a 30/11/2004, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Gramobras Granitos e Mármores Brasileiros Ltda. demonstrando a exposição a
ruído em intensidade de 97,7 dB, com a indicação da técnica da dosimetria. 

Para o período de 01/07/2005 a 25/06/2014, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Ita Abrasivos Comércio e Representações Ltda. demonstrando a exposição a
ruído em intensidade de 92 dB, com a indicação da técnica da dosimetria (decibelímetro). 

Para o período de 05/06/2014 a 26/07/2016, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Itaron Granistos Ltda. demonstrando a exposição a ruído em intensidade de
92 dB, com a indicação da técnica da dosimetria (decibelímetro). 

Para o período de 27/07/2016 a 03/08/2018, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Itaron Granistos Ltda. demonstrando a exposição a ruído em intensidade de
92 dB, com a indicação da técnica da dosimetria (decibelímetro). 

Como se observa, os documentos apresentados indicam a exposição a ruído em
intensidade acima do permitido em lei e a forma de apuração do agente físico (dosimetria), o
que é suficiente para demonstrar o respeito à metodologia prevista na legislação, conforme já
exposto. Além disso, os PPPs possuem todos os requisitos legais, indicando inclusive os
profissionais habilitados que procederam aos registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300235v6 e do código CRC 44f5ee91.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5003211-63.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR DA SILVA PRADO (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376065v2 e do código CRC 0e88fe13.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002288-37.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WIRES CARLOS RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo diversos períodos como
especiais  e determinando a concessão de aposentadoria especial desde a DER em 15/5/2018.

Em suas razões recursais (Evento 19), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85 dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária, porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.

Contrarrazões do autor (Evento 24). 
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Despacho determinando a intimação da parte autora para apresentar documentos
que indicassem o uso da metodologia utilizada para apuração do agente ruído (Evento 29). 

Petição do autor requerendo a juntada dos documentos solicitados (Evento 34). 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
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em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
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mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
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TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)
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III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.
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Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 4/1/1988 a
7/4/1989, 1/7/1989 a 30/6/1990, 1/7/1990 a 31/3/1991, 1/4/1991 a 8/11/1995, 2/5/1996 a
16/5/2001, 19/5/2005 a 25/10/2007 e 16/4/2008 a 28/3/2018. A autarquia afirma que, em
relação a tais períodos, não houve prova da utilização da metologia prevista na legislação
para a apuração do agente ruído, tampouco a juntada do cálculo das medições do agente físico
durante a jornada de trabalho (histograma). Sustenta que, desde outubro/2001, as regras para
aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se desde 2001
apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN (Nível de Exposição
Normalizado).

Assim, pode-se afirmar que o INSS impugnou especificamente apenas os
períodos de 19/5/2005 a 25/10/2007 e 16/4/2008 a 28/3/2018. Para comprovar as suas
alegações, o autor apresentou, nos autos: 

(i) o PPP expedido pela empresa Gramarc - Granitos e Mármores Cachoeiro
Ltda., relativo ao período de 19/5/2005 a 25/10/2007, demonstra que houve exposição a ruído
com intensidade de 85,3 dB (acima do limite legal), com a indicação da técnica utilizada para
apuração do agente (dosimetria/ NHO-01);
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(ii) o PPP expedido pela empresa Gramarc - Granitos e Mármores Cachoeiro
Ltda., relativo ao período de 16/4/2008 a 28/3/2018, atestando a exposição a ruído com
intensidades de 90,6 dB (16/4/2008 a 22/10/2010) e 93,8 dB (23/10/2010 a 28/3/2018), ou
seja, acima do limite legal, com a indicação da técnica utilizada para apuração do agente
(dosimetria/ NHO-01).

Por sua vez, o laudo técnico que serviu de base para a expedição dos PPPs foi
acostado, aos autos, após a intimação da parte autora para tal fim (Evento 34), o qual
demonstra que houve a utilização da metodologia prevista na legislação (Normas de Higiene
Ocupacional - NHO, mais especificamente o 001, da Fundacentro e Normas Regulamentares
definicidas pela Portaria 3.214/1978 em sua NR 15). Intimado para se manifestar sobre tais
documentos, o INSS apenas que tomou ciência dos laudos em questão (Evento 37). 

Assim, como a autarquia não se desincumbiu do ônus de apresentar algum
argumento ou elemento de prova que pudessem infirmar a sentença, ela deve ser mantida por
seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282259v17 e do código CRC 36193ea2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002288-37.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WIRES CARLOS RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376067v2 e do código CRC 27ae8e32.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5001586-94.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANIZIO BARCELOS FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especial o período de 18/12/2014 a 5/4/2016 e determinando a revisão da aposentadoria por
tempo de contribuição. 

Em suas razões recursais (Evento 30), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram Alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.
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Contrarrazões de Evento  34. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.
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A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.
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A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
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merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
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tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
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diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
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dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especial, o período impugnado de 18/12/2014 a
05/04/2016 com base no PPP de Evento 1, emitido pela empresa Chocolates Garoto S/A, que
demonstra a sujeição a ruído em intensidade acima do limite legal (88,10 dB), e no laudo
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técnico (Evento 1), que demonstra a técnica utilizada para apuração do agente físico
("avaliação executada com Medidor de Presão Sonora [decibelímetro]", com curva de
compensação A). 

Assim, considerando que o autor apresentou prova suficiente para comprovar a
sujeição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal, no período impugnado, e o
INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem infirmar a
sentença, ela deve ser mantida pelos fundamentos acima. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000284404v5 e do código CRC 0f319b24.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001586-94.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANIZIO BARCELOS FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: MARILIA SCHMITZ (OAB ES018088)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376069v2 e do código CRC 7df91097.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000952-95.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAZARO VIDAL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 20/11/2003 a 31/12/2008, 01/01/2009 a 17/09/2013 e 02/05/2014 a 10/10/2014  e
determinando a concessão de aposentadoria especial.

Em suas razões recursais (Evento 26), a parte recorrente alega, em síntese, que,
nos períodos posteriores a 1º/1/2004, quando já era exigível a aplicação da metodologia
estabelecida pela NHO-01 para avaliação da exposição do trabalhador ao ruído, o
PPP/LTCAT apresentado pelo autor ora embargado insistiu em aplicar a metodologia antiga
(dB), baseada no uso de decibelímetro com curva de compensação A, conforme se pode
observar do referido documento.

 Contrarrazões de Evento 31.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 18



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 127/580

5000952-95.2018.4.02.5002 500000290947 .V18 JES10515© JES10515

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)
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O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.
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(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:
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PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
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instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 20/11/2003 a
31/12/2008, 01/01/2009 a 17/09/2013 e 02/05/2014 a 10/10/2014.

O PPP expedido pela empresa Ricamar Mármores e Granitos Ltda. expõe que,
no período de 1/2/2003 a 31/12/2008, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do
permitido em lei (91,7 dB), de forma habitual e permanente, indicando o documento que a
técnica utilizada para a apuração do ruído se deu com base na NHO-01 (da
FUNDACENTRO), o que foi ratificado inclusive por meio de declaração da empresa
empregadora. Assim, não há como sustentar a tese do INSS em sentido contrário a respeito da
metodologia utilizada para verificação do referido agente físico, mesmo porque o PPP
sinaliza ainda a exposição a poeira mineral, cuja análise é qualitativa. 

O PPP expedido pela empresa Mineração Panorama Ltda., por sua vez,
demonstra que, de 1/1/2009 a 17/9/2013, o autor esteve também exposto a ruído com
intensidade acima do limite legal (89,3 dB), de forma habitual e permanente, indicando o
documento que a técnica utilizada para a apuração do ruído se deu com base na NHO-01 (da
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FUNDACENTRO), o que foi ratificado inclusive por meio de declaração da empresa
empregadora. Assim, não há como sustentar a tese do INSS em sentido contrário a respeito da
metodologia utilizada para verificação do referido agente físico, mesmo porque o PPP
sinaliza ainda a exposição a poeira mineral, cuja análise é qualitativa. 

Por seu turno, o PPP expedido pela empresa IBRAMAG Indústria Brasileira de
Mármores e Granitos Ltda. revela que, de 2/5/2014 a 10/10/2014, o autor esteve exposto a
95,2 dB (acima do limite permitido na legislação), de forma habitual e permanente, indicando
o documento que a técnica utilizada para a apuração do ruído se deu com base na NHO-01
(da FUNDACENTRO). Assim, não há como sustentar a tese do INSS em sentido contrário a
respeito da metodologia utilizada para verificação do referido agente físico. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000290947v18 e do código CRC 4bb6eb9c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000952-95.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAZARO VIDAL (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376071v2 e do código CRC 1e859f8a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000828-15.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especial o período de
1/2/2010 a 3/1/2018.

Em suas razões recursais (Evento 19), a parte recorrente alega, em síntese, que,
a partir de 01 de janeiro de 2004, para fins de comparação com o limite de exposição, deve-se
determinar o Nível de Exposição Normalizado (NEN), que corresponde ao Nível de
Exposição (NE) convertido para a jornada padrão de 8 h diárias. Aponta que a medição do
ruído deve-se dar em conformidade com o que preconiza a NHO 01 (itens 6.4 a 6.4.3) da
FUNDACENTRO, não sendo mais admissível a utilização de decibemetro ou medição em
consonância com a NR-15. 

Contrarrazões de Evento 24.

Despacho de Evento 30 determinando a juntada de novo PPP ou laudo técnico
demonstrando a utilização da metodologia prevista na legislação. 

Petição do autor de Evento 34 e manifestação do INSS de Evento 37.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
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trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:
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O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)
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É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
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em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
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suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
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para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
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nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
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Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especial, o período impugnado de 1/2/2010 a
3/1/2018. 

Para comprovar a requerida especialidade, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa SB Mineração Ltda. demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidades
acima dos limites permitidos em lei, sendo a forma de apuração do agente por meio de
dosimetria, que, conforme já exposto, é suficiente para demonstrar o uso da metodologia
prevista em lei. 

Não obstante, o autor, intimado, apresentou o laudo técnico que serviu de base
para a elaboração do PPP em exame (Evento 34), que, por sua vez, afasta, de forma
inequívoca, a alegação da autarquia de que não houve, no caso, a utilização da metodologia
prevista na legislação previdenciária, sendo que o laudo, inclusive, faz referência à NHO-01
da FUNDACENTRO. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324109v4 e do código CRC 53cc726b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000828-15.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO PACHECO BARCELOS (OAB ES014710)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376073v2 e do código CRC e5b739ba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000465-94.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS WANDERLEY GAIBA FERRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial os períodos de
3/9/1985 a 10/5/1989, 8/3/1994 a 18/4/1994, 22/4/1994 a 31/12/1997, 1/12/1997 a
4/5/1999, 1/6/1999 a 31/10/2014, 1/11/2014 a 8/6/2015, 2/2/2016 a 13/5/2016, 2/3/2017 a
7/6/2018 e 1/6/2018 a 26/7/2018, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER
em 26/7/2018. 

Em suas razões, alega que (i) a simples anotação na CTPS não é suficiente para
comprovação da especialidade das atividades desempenhadas pelo recorrido, (ii) a atividade
de vigilante não está prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas
apenas a de guarda (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964), (iii) para que a
atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado, imprescindível a comprovação da
periculosidade, com prova de porte de arma de fogo, (iv) para os períodos enquadrado não foi
apresentado nenhum documento emitido pela empresa empregadora, o recorrido poderia ter
diligenciado para obtenção da documentação necessária a comprovar a especialidade de suas
atividades desempenhadas no período, mas desincumbiu-se de seu ônus probatório, (v) na via
administrativa o recorrido também não apresentou nenhum outro documento, informando
acerca das atividades desempenhadas, relativo ao período questionado e indevidamente
enquadrado, (vi) os documentos juntados não permitem aferir a condição de periculosidade,
não trazendo a informação de que o autor trabalhava armado, sendo que, sem apresentação do
SB-40 ou Perfil Profissiográfico Previdenciário com as informações do empregador,
conforme exigido no art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, não se pode enquadrar a função
exercida pelo autor como sendo especial, eis que não apresentado documento hábil à
comprovação do exercício de atividade como prevista na legislação previdenciária, (vii) o
sindicato não está habilitado a fornecer o documento, de modo que o autor deveria ter
diligenciado junta às empregadoras e/ou massa falida para obtenção da documentação apta a
comprovar a especialidade das atividades que desempenhava, (viii) além disso, consta apenas
que o recorrido estava autorizado a portar arma de fogo, sem prova da efetiva utilização,
(ix) carece aos sindicatos, como representantes de uma categoria profissional, a isenção para
atestar as condições de trabalho de seus associados que possam inclusive prejudicar o
interesse da categoria que representam, sendo que nenhuma norma legal atribui tal poder aos
sindicatos, não justificando a substituição da empresa empregadora pelo sindicato, como
ocorreu no caso sub judice, (x)  no período posterior ao Decreto nº 2.172, de 5/3/1997, o
exercício da atividade de guarda/vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar a
contagem em condições especiais, passando a ser considerados somente os agentes
classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja, não há nenhum item relativo a
periculosidade, (xi) para os períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997 não cabe o
enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
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integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto
que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser
considerados como caracterizadores de atividade especial, (xii) no que concerne aos períodos
anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, os elementos probatórios constantes nos autos não
comprovam a periculosidade na atividade desempenhada pela parte autora, e
(xiii)  desconhecidos ainda os limites objetivos e temporais da decisão do STF no RE nº
870.947/SE, o mais correto é que a Taxa Refencial (TR) deverá continuar a ser utilizada, no
presente caso, para a atualização monetária das prestações vencidas a partir de 29/06/2009,
data de entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº
9.494/1997

Contrarrazões de Evento 31.

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
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seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

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

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, a sentença reconheceu como especiais os períodos de 3/9/1985 a
10/5/1989, 8/3/1994 a 18/4/1994, 22/4/1994 a 31/12/1997, 1/12/1997 a 4/5/1999, 1/6/1999 a
31/10/2014, 1/11/2014 a 8/6/2015, 2/2/2016 a 13/5/2016, 2/3/2017 a 7/6/2018 e 1/6/2018 a
26/7/2018.
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Para o período de 3/9/1985 a 10/5/1989, o PPP emitido pela empresa Casal
Comércio e Serviços Ltda. demonstra que o autor laborou como vigilante, com uso de arma
de fogo, sendo que as suas atividades consistiam, dentre outras, em "zelar pela guarda do
patrimônio e exercer a vigilância armada na empresa".

Para os períodos de 8/3/1994 a 18/4/1994, 22/4/1994 a 31/12/1997 e 1/12/1997
a 4/5/1999, os PPPs foram emitidos pelo sindicato representante da categoria profissional
(Sindicato dos Empregados nas Empresas de Transporte de Valores, Escolta Armada etc.), os
quais demonstra que o autor exerceu a função de vigilante nas empresas VIGFORT Serviços
de Vigilância Ltda., Sentinela - Serviços de Guarda e Vigilância Ltda. e Patrimonial
Segurança Ltda. (respectivamente), as quais já encerraram as suas ativades empresariais,
portando arma de fogo. 

Para o período de 1/6/1999 a 31/10/2014, o PPP emitido pela empresa CJF de
Vigilânia Ltda. demonstra que o autor laborou como vigilante, com uso de arma de fogo,
sendo que as suas atividades consistiam, dentre outras, em "exercer a vigilância armada,
controlando a movimentação de pessoas e/ou bens e veículos para evitar roubos, atos de
violência e demais infrações à ordem e à segurança".

Para o período de 1/11/2014 a 8/6/2015, o PPP emitido pela empresa Visel
Vigilância e Segurança Ltda. demonstra que o autor laborou como vigilante, com uso de arma
de fogo, sendo que as suas atividades consistiam, dentre outras, em "preservar a integridade
física das pessoas e a segurança do ambiente e do patrimônio".

Para os períodos de 2/2/2016 a 13/5/2016 e 2/3/2017 a 7/6/2018, os PPPs
emitido pela empresa Security Segurança Ltda. demonstram que o autor laborou como
vigilante, com uso de arma de fogo, sendo que as suas atividades consistiam, dentre outras,
em "realizar a vigilância da empresa, percorrendo sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades".

Como se observa, há prova de inequívoca de uso de arma de fogo nos períodos
de 3/9/1985 a 10/5/1989, 1/6/1999 a 31/10/2014, 1/11/2014 a 8/6/2015  2/2/2016 a 13/5/2016
e 2/3/2017 a 7/6/2018, ante a apresentação de PPPs expedidos pelas empresas empregadoras,
devendo ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Quanto aos demais períodos (8/3/1994 a 18/4/1994, 22/4/1994 a 31/12/1997 e
1/12/1997 a 4/5/1999), considerando o encerramento das atividades empresariais das
empregadoras, deve-se considerar a declação do sindicato no sentido de que haveria uso de
arma de fogo no exercício da atividade de vigilante.

Não obstante, o fato de exercer, por si só, a atividade de vigilante é bastante
para reconhecer o tempo especial, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, nos termos da citada
jurisprudência do STJ (Pet. 10.679/RN). 
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No que tange ao período de 1/6/2018 a 26/7/2018, embora o autor não tenha 
apresentado PPP abrangendo tal intervalo, ele apresentou a CPTS demonstrando que, desde
1/6/2018, mantém vínculo empregatício com a empresa SVA Segurança e Vigilância Armada
Eireli, no cargo de vigilante, o que é bastante para presumir o uso de arma de fogo,
mantendo-se a especialidade também desse período.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.
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Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300925v15 e do código CRC 6158e220.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000465-94.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS WANDERLEY GAIBA FERRO (AUTOR)
ADVOGADO: WILSON EUSTAQUIO CASTRO (OAB ES007082)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal PABLO COELHO CHARLES GOMES, conhecer o recurso do INSS e, no mérito,
negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor
da condenação (Súmula 111/STJ).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000377293v2 e do código CRC 190005ca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0034634-16.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS AURELIO FEITOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 20/7/1987 a 19/11/2003, 20/1/2004 a 27/5/2004, 8/7/2005 a 7/10/2005 e 1º/3/2007 a
5/1/2017 e determinando a concessão de aposentadoria especial desde a DER em 3/5/2017.

Em suas razões recursais (Evento 70), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, (xiii) desde outubro/2001 as
regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram Alteradas, exigindo-se desde
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2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN, e (xiv)
no juizado especial federal, o valor da causa é calculado pela soma de doze prestações
vincendas e das prestações vencidas atualizadas até a data da propositura da ação.

Contrarrazões de Evento 75.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
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comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)
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Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)
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PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
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ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
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instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.
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A sentença reconheceu, como especiais, vários períodos destacados pela parte
autora e o INSS, por sua vez, impugna os períodos posteriores a 1/1/2004, em razão da forma
de apuração do agente ruído. Assim, a controvérsia se limita aos períodos de 20/1/2004 a
27/5/2004, 8/7/2005 a 7/10/2005 e 1º/3/2007 a 5/1/2017.

Compulsando os autos, nota-se que o PPP expedido pela Companhia Docas do
Espírito Santo revela que, no período de 1/5/2002 a 5/1/2017, o autor esteve exposto a ruído
em intensidade acima do limite permitido em lei (92,6 dB), sendo a forma de apuração do
agente por meio da técnica da dosimetria, o que, segundo a exposição acima, é suficiente para
sinalizar o uso da metodologia prevista em lei. 

Quanto à alegação de que o Juizado Especial Federal seria incompetente para
processar e julgar o feito, deve-se frisar que a verificação do valor da causa na data da
propositura da ação é feita somente para estabelecer a competência, já o valor da condenação
pode ser superior ao limite estabelecido no Juizado Especial Federal, de 60 salários mínimos,
conforme  entendimento da Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Processo n.
2008.70.95.00.1254-4, ao confirmar que o teto que define se uma ação vai ou não ser julgada
nos juizados não pode limitar o valor que o autor da ação vai receber ao final do processo se
sair vencedor.

De acordo com a TNU, definido o valor, se o crédito for inferior ao teto ou caso
haja renúncia expressa ao excedente a 60 salários mínimos, o pagamento poderá ser feito por
requisitório. Caso contrário, a via adequada para o pagamento será o precatório.

A confusão a respeito do tema reside no fato de que o valor estabelecido como
limite para fins de expedição de requisitório (art. 17, § 1º da Lei 10.259/2001) tem a mesma
expressão daquele utilizado pela lei para efeito de definição de competência dos Juizados
(idem, art. 3º). Ocorre que o valor limitador para ajuizar uma ação no Juizados Especiais não
tem relação com o valor definido em sentença após o julgamento, até porque, em se tratando
de prestações de trato sucessivo, como são aquelas decorrentes de benefício previdenciário,
inúmeras parcelas fatalmente se vencerão no curso da lide. E, na grande maioria dos casos, a
agregação delas aos atrasados, vencidos antes da propositura do pedido, suplantará o valor de
60 salários mínimos.

Assim, firma-se a competência do Juizado Especial Federal para processar e
julgar o presente feito.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298498v5 e do código CRC 8516ec05.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0034634-16.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS AURELIO FEITOSA (AUTOR)
ADVOGADO: GERALDO BENICIO (OAB ES018446)
ADVOGADO: LARISSA CRISTIANI BENICIO (OAB ES019803)
ADVOGADO: RAFAELLA CHRISTINA BENÍCIO (OAB ES017409)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376075v2 e do código CRC c58202c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5000593-14.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OTAVIANO JOSE PIRES DAMIQUE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 1/05/1991 a 30/04/1993, de 01/09/1993 a 31/03/1995, de 01/09/1995 a 21/07/1997 e de
05/12/1997 a 19/01/2018  e determinando a concessão de aposentadoria especial desde a
DER em 19/1/2018.

Em suas razões recursais (Evento 22), alega, em síntese, que (i)  os Perfis
Profissiográficos Previdenciários apresentados, que deram suporte à sentença, não são aptos a
comprovar a especialidade dos períodos, pois, além de não constar nestes a assinatura do
responsável pelos registros ambientais, não comprovam a sujeição a agentes nocivos acima
do limite de tolerância e na forma exigida pela legislação de regência, (ii) não constando a
atividade de frentista no rol da legislação pertinente, não é possível presumir a periculosidade
do trabalho em posto de combustível, posto que a exposição a hidrocarbonetos e agentes
nocivos similares pode se dar apenas de forma esporádica, daí a necessidade de formulário ou
laudo, (iii)  não há na documentação acostada aos autos elementos técnicos que permitam
certificar a exposição do recorrido a agentes químicos nocivos, não havendo  informação da
fonte e do modo de exposição, como também elementos para análise e comprovação de
exposição de modo permanente, não ocasional nem intermitente, (iv) o formulário cita de
forma sucinta a exposição a hidrocarbonetos e nada mais, sem informação do manuseio e do
tempo de exposição ao produto, da descrição das atividades que envolvam a utilização do
produto, não sendo possível enquadrar como agente nocivo apto a caracterizar a atividade
como especial, (v)  a concentração informada está abaixo do exigido, (vi) mesmo sob a égide
dos Decretos n. 53.831/1994 e 83.080/1979, não bastava a menção à exposição genérica a
hidrocarbonetos para realização do enquadramento como tempo de atividade especial, pois,
se assim não o fosse, não haveria necessidade do Anexo III, do Decreto n. 53.831/1964, e do
Anexo I, do Decreto 83.080/1979 com a relação dos hidrocarbonetos que permitiam o
enquadramento, (vii) outro fato a ser considerado e que impede o reconhecimento da
especialidade das atividades desempenhadas a partir de 05/12/1997 é que o PPP informa
utilização de EPI eficaz, (viii) com efeito, considerando o atual entendimento do STF sobre o
tema, a utilização de EPI eficaz no caso de outros agentes nocivos, com exceção do ruído,
descaracterizaria eventual insalubridade, e (ix) dessa forma, os períodos de 01/05/1991 a
30/04/1993, de 01/09/1993 a 31/03/1995, de 01/09/1995 a 21/07/1997 e de 05/12/1997 a
19/01/2018 devem ser computados como tempo de atividade comum e não especial. 

Contrarrazões de Evento 27. 

VOTO
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O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o
indivíduo a condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a
exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada de trabalho. Ou seja,
antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista de posto
de combustíveis enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item 1.2.11 do
Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que
cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos
(dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados
como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram
até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de
classificar genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:
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HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar
que, dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e
diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água (Resolução
ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve
e sai na fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada
pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à gasolina,
tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).
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É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e
não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva
capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE na própria
portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente
do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina,
que contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é
comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição dos
frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n.
1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de
prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já
reconhece o exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a
gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019:

EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM. POSSIBILIDADE.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO BENZENO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 56 DO DECRETO 3048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO.

Da análise dos autos e tendo em vista as datas mencionadas no relatório com relação à
decisão de primeira instância, considera-se que o recurso é tempestivo.

A controvérsia gira em torno de:

Recurso do segurado: não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015.
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O benefício em questão está previsto no art. 56, do Decreto nº 3.048/1999, que cabe aqui
transcrever:

Art. 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e
cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art.
199-A. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).

Para os segurados filiados à Previdência Social até 16/12/1998, foi assegurada a obtenção de
aposentadoria proporcional com direito adquirido ou após a EC nº. 20/1998, neste último caso
desde que preenchidos os requisitos adicionais de idade mínima de 53 e 48 anos se homem ou
mulher, respectivamente, e tempo adicional de contribuição, pedágio, na forma estabelecida
pelos arts. 187 e 188 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº.
3.048/1999, a seguir reproduzidos:

Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº. 20, de 1998, ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os
requisitos para obtê-la. (...).”

Art. 188. O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de
1998, cumprida a carência exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao
tempo de contribuição, quando, cumulativamente: I - contar cinqüenta e três anos ou mais de
idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: 1. trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se
mulher; e b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por
cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo
constante da alínea ‘a’. (...).

Em relação à conversão do tempo especial em comum, incide o art. 57, § 5º, da Lei nº.
8.213/1991, que dispõe:

Art. 57. (...). § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (...).

A caracterização e comprovação da atividade especial são regidas pela Legislação
Previdenciária vigente ao tempo de sua prestação, sendo oportuno a transcrição do art. 70 do
Decreto nº. 3.048/1999, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº. 4.827/2003:

Art.70. (...) § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. § 2º
As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade
comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

É indispensável salientar que a manifestação da PERÍCIA MÉDICA do INSS não tem efeito
vinculante aos órgãos julgadores do CRPS, até porque funciona no presente como parte
interessada no processo administrativo. Para reforçar esse entendimento, dispõe o art. 3º da
Instrução Normativa CRPS nº 1/11:

“Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica
ou jurídica, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos, desde que fundamentada a decisão, sob pena de nulidade”.
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Destarte, os órgãos julgadores têm o livre convencimento das provas e o reconhecimento de
tempo especial não constitui matéria eminentemente médica, por haver aspectos jurídicos a
serem considerados.

Assim, passamos a julgar.

Insurge-se o segurado contra o não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015,
trabalhados como gerente de posto de gasolina e exposto aos agentes nocivos
hidrocarbonetos, ruído, postura inadequada e acidentes, conforme formulário anexado aos
autos.

Foi realizada diligência a fim de esclarecer o composto do agente hidrocarboneto e em
resposta a empresa afirma que o interessado esteve exposto ao agente nocivo BENZENO.

De se notar que, embora a função seja de gerente, na profissiografia apresentada indica que o
segurado trabalhava no abastecimento de veículos e, ainda que não fosse, não pode se falar
em falta de habitualidade na exposição tendo em vista que o requerente se encontra no
ambiente.

Assim, passível de enquadramento O PERIODO TODO no código 1.2.10 do Anexo I ao
Decreto 83.080/79.

Ressalta-se que o agente BENZENO é cancerígeno e sua simples presença já enseja o
enquadramento do período. Assim, somando-se os períodos enquadrados de 01/09/1997 a
10/03/2015 à contagem efetuada pelo INSS, o segurado implementa o tempo suficiente para a
obtenção do benefício pleiteado (42).

O interessado requer que seja transformada a espécie 42 em 46 (aposentadoria especial).
Assim, requer-se que o INSS proceda aos cálculos, com os devidos enquadramentos e
apresente ao segurado, para que este escolha o benefício mais vantajoso, nos termos do
Enunciado 5/INSS. Sob esse contexto, assiste razão do segurado.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO DO INTERESSADO, para no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

No caso, o INSS impugna os períodos de 01/05/1991 a 30/04/1993, de
01/09/1993 a 31/03/1995, de 01/09/1995 a 21/07/1997 e de 05/12/1997 a 19/01/2018. 

O autor apresentou o PPP, relativo a 5/12/1997 a 24/2/2018, expedido pela
empresa Itapemirim Organização de Petróleo Ltda., demonstrando que exerceu a atividade de
frentista, com exposição a derivados de petróleo. Consta, no campo 14.2, que as atividades
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consistiam em realizar os serviços de abastecimento dos veículos de clientes, efetuar limpeza
nos parabrisas e realizar trocas de óleo de motor nos veículos. Consta também que, durante o
desenvolvimento da atividades laborais, estava exposto de modo habitual e permanente a
agentes químicos (gasolina, álcool e óleo diesel). 

Para os períodos de 1/05/1991 a 30/04/1993 e 01/09/1993 a 31/03/1995, foi
apresentado o PPP expedido pela empresa Posto Gonzaga Ltda. demonstrando que ele
exerceu a função de frentista, com exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno). A
forma de exposição habitual e permanente é presumida em razão da atividade desenvolvida,
que demanda o contato diário com o agente químico em questão (não obstante, para os
períodos em questão, não se exigia a habitualidade e permanência, bastante a exposição pelo
menos habitual). 

Para o período de 01/09/1995 a 21/07/1997, foi apresentado o PPP expedido
pela empresa Rameda Auto Posto Ltda. demonstrando que ele exerceu a função de frentista,
com exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno). A forma de exposição habitual e
permanente é presumida em razão da atividade desenvolvida, que demanda o contato diário
com o agente químico em questão.

Cumpre registrar que os documentos apresentados possuem todos os requisitos
legais, indicando, inclusive, os profissionais habilitados que procederam aos registros
ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

No mais, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do processo 5006019-50.2013.4.04.7204/SC, em  17 de agosto de
2013, decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos constantes da
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador, dando direito a contagem de tempo
especial para fins de previdenciários e, com isso, firmou a tese de que “a redação do art. 68,
§ 4º, do Decreto nº 3.048/99 dada pelo Decreto nº 8.123/2013 pode ser aplicada na
avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer
período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização
pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual)”.

Voto por conhecer o recurso do INSS, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas . Honorários advocatícios devidos  em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300330v19 e do código CRC 8da26580.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000593-14.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OTAVIANO JOSE PIRES DAMIQUE (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas . Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376116v2 e do código CRC 7218142b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5001064-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LUIZ CALIMAN GRIJO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 55) alegando, em síntese, que a autarquia não
cumpriu a tutela provisória de urgência, sob a alegação de erro material no cálculo do
benefício revelado na sentença, porém não haveria vício algum com relação à contagem do
tempo de contribuição. Na oportunidade, requer a concessão de tutela provisória de urgência,
com o arbitramento de multa diária, ressaltando que, caso haja mesmo erro no cálculo da
aposentadoria, ela deve ser concedida com nova reafirmação da DER. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

No caso, o autor, ora embargante, suscita erro material na contagem do tempo
contributivo formalizada na sentença, que entendeu que, na DER em 13/12/2016, ele faria jus
ao recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais. 

O acórdão proferido por esta TR/ES analisou o recurso do INSS que, dentre
outros argumentos, alegou que o autor não preenchia o tempo mínimo de contribuição para a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER, chegando à conclusão de que
a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem
o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito
ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos
os requisitos para a concessão da aposentadoria. 

Ocorre que a autarquia, quando do cumprimento da tutela provisória de
urgência, observou que haveria erro material no somatório dos períodos contributivos do
autor (Evento 39), emitindo o seguinte parecer:

(...) 1. Em cumprimento à decisão judicial, foi verificada uma divergência no tempo total do
benfício, devido a data fim do vínculo descrito no dispositivo (26/12/1996 a 22/10/2010), visto
que não consta um vínculo com esse período, e sim, vários vínculos dentro do período
(26/12/1996 a 31/08/2001, 01/04/1998 a 30/09/2005 e 15/09/2000 a 22/10/2010); 

2. Informamos que no cálculo do tempo de contribuição do benefício foram considerados os
períodos de acordo com os vículos existentes do autor, conforme CNIS e CTPS apresentada e
convertidos todos para atividade especial; 
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3. Diante das considerações acima, informamos que o autor não atingiu o tempo mínimo para
concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, conforme extrato
anexo. 

4. Caso haja entendimento divergente por este juízo, solicitamos nova intimação à APSDJ
para cumprimento da decisão. (...)

De fato, a sentença procedeu à contagem do intervalo de 26/12/1996 a
22/10/2010, todavia os vínculos empregatícios apontados pela autarquia (26/12/1996 a
31/08/2001, 01/04/1998 a 30/09/2005 e 15/09/2000 a 22/10/2010) estão inseridos nesse
insterstício (vínculos concomitantes), o que afasta o alegado erro material. Eis o teor da
sentença nessa parte em análise:

(...) Concluindo, de toda a documentação apresentada os seguintes períodos merecem a
análise, se a atividade foi ou não especial, devendo se ter em mente que não se pode
considerar vínculos concomitantes, vejamos: 26/12/1996 a 21/05/2001; 01/04/1998 a
30/09/2005; 15/09/2000 a 22/10/2010; 12/02/2011 a 05/02/2012; 02/01/2013 a 12/08/2013; e
03/02/2014 a 03/05/2014.

Assim, excluindo-se a concomitância no tempo de trabalho, o autor trabalhou nestas
condições de: 26/12/1996 a 22/10/2010; 12/02/2011 a 05/02/2012; 02/01/2013 a 12/08/2013; e
03/02/2014 a 03/05/2014, pois, o PPP da Cientificalab tem técnicoavaliando os registros
ambientais e não qualifica o profissional Luiz Eduardo – fl. 13, Evento 1, ANEXO2. (...)

Consta, nos autos, que o INSS apurou, em 13/9/2016 (DER), o tempo
contributivo de 28 anos, 6 meses e 6 dias (Evento 12, PROCADM1), o que seria insuficiente
para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais (o último
vínculo considerado era relativo ao período de 12/5/2014 a 8/1/2016). 

Conforme a sentença, com o acréscimo decorrente da especialidade nos
períodos de 26/12/1996 a 22/10/2010, 12/02/2011 a 05/02/2012, 02/01/2013 a 12/08/2013 e
03/02/2014 a 03/05/2014, o cálculo do benefício seria de 34 anos, 9 meses e 14 dias, tempo
insuficiente para a concessão da aposentadoria em 13/9/2016 (DER). Ocorre que a sentença
entendeu que, em razão da continuidade do vínculo empregatício até 12/2016, o autor faria
jus ao benefício com a reafirmação da DER em 13/12/2016. 

Assim, não se vislumbra, em princípio, erro material no cálculo da
aposentadoria concedida na sentença.

Porém, para evitar maiores discussão sobre o tema, passa-se à contagem do
tempo contributivo, com base em todos os elementos dos autos:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/08/1983 19/03/1986                     962            1,00                962      2     7   19
02/06/1986 06/08/1986                       66            1,00                  66     -      2     5
12/08/1986 06/12/1990                   1.578            1,00             1.578      4     3   27
25/10/1991 10/01/1992                       78            1,00                  78     -      2   17
11/01/1992 24/02/1992                       45            1,00                  45     -      1   15
01/03/1993 29/01/1994                     335            1,00                335     -    11     1
10/05/1994 27/10/1994                     171            1,00                171     -      5   19
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26/12/1996 30/08/2010                   4.996            1,40             6.994    19     1   29
12/02/2011 05/02/2012                     359            1,40                503      1     4   16
06/02/2012 01/01/2013                     331            1,40                463      1     3     7
02/01/2013 12/08/2013                     223            1,40                312     -    10     8
03/02/2014 03/05/2014                       90            1,40                126     -      4     4
12/05/2014 13/12/2016                     947            1,00                947      2     7     4
03/02/1982 03/03/1983                     394            1,00                394      1    -    29

         
 Total:           12.974    35     6   17

Em análise ao demonstrativo apresentado pelo INSS (Evento 39), nota-se que
ele não procedeu ao cômputo, como especial, do período de 12/2/2011 a 5/2/2012, daí a
divergência com o tempo apurado na sentença.

Assim, deve a autarquia proceder ao cumprimento da tutela provisória de
urgência, conforme determinação na sentença. E, considerando o tempo já transcorrido desde
a intimação para tanto e a recusa injustificada da implantação do benefício, em razão de erro
inexistente no cálculo da sentença, deve o órgão implantar a aposentadoria em, no máximo,
10 dias, sob pena de responsabilidade pessoal.  

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles dar provimento
para reconhecer como correto o cálculo do benefício revelado na sentença e determinar a
implantação da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais em, no
máximo, 10 dias, com a intimação da APSDJ, sob pena de aplicação de multa diária de R$
100,00 (cem reais), devendo, no mesmo prazo, comprovar nos  autos o cumprimento da
ordem.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000292642v25 e do código CRC 52ba08ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001064-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LUIZ CALIMAN GRIJO (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO MAGNO CALIMAN (OAB ES021886)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles dar provimento para reconhecer como correto o
cálculo do benefício revelado na sentença e determinar a implantação da aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais em, no máximo, 10 dias, com a intimação da
APSDJ, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), devendo, no mesmo
prazo, comprovar nos autos o cumprimento da ordem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376170v2 e do código CRC c6a32d5c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 0036709-28.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GENIVALDO SANTOS GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 82) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de reconhecimento de
atividade especial em razão da categoria profissional no período de 02/09/1982 a 01/03/1990,
período em que realizou atividades de trabalhador portuário. Afirma que restou demonstrado
que o período em que laborou  na atividade de arrumador, perante o Sindicato de
Arrumadores de Valença, deve ser enquadramento como especial por categoria profissional
de trabalhador portuário, previsto no código 2.5.6 do Anexo do Decreto nº 53.831/1964.
Ressalta que, com o reconhecimento de tal período, na DER, contava com 95 pontos, o que
leva o afastamento da incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

O autor, na inicial, requereu o reconhecimento de exercício de atividade
especial nos períodos de 01/01/1991 a 31/10/1996, 01/01/1997 a 30/06/2000, 01/03/2005 a
31/01/2011, 01/04/2011 a 31/06/2013 e 01/10/2013 até a data que subcreveu a exordial, em
1/12/2017 (Evento 1, OUT1). Requereu também a averbação de todos os "CONTRATOS DE
TRABALHO ANOTADOS NA CTPS E OS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS CITADOS NO
CNIS", com a averbação/enquadramento por categoria profissional do período de 02/09/1982
a 01/03/1990 (na qualidade de arrumador).

A sentença entendeu que não haveria prova, nos autos, a respeito do serviço
prestado ao Sindicato dos Arrumadores de Valência/BA, de 2/9/1982 a 1/3/1990, tendo em
vista que a anotação da CTPS se encontra incompleta (somente com a indicação do termo
inicial do vínculo) e o CNIS não registra as respectivas contribuições. 

Em seu recurso inominado, o autor formulou tese a respeito do vínculo
empregatício de 2/9/1982 a 1/3/1990 e o acórdão entendeu que, de fato, haveria prova da
prestação de serviço em questão sob os seguintes fundamentos:

(...) A anotação do vínculo empregatício na CTPS goza de presunção relativa, não sendo
necessária a comprovação do pagamento das contribuições previdenciárias por parte do
empregado, que não pode ser penalizado diante da inadimplência de uma obrigação imposta
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tão-somente ao empregador, nos termos do art. 30, I, a e b, da Lei 8.212/1991, até porque cabe
ao INSS a fiscalização de tais exações, possuindo, de toda forma, meios próprios para obter
eventuais parcelas devidas em sede de ação de cobrança. 

No caso, a CTPS do autor aponta que, em 2/9/1982, logo após a emissão do documento em
19/8/1982, houve a formalização do vínculo de trabalho mantido com o Sindicato dos
Arrumadores em Valença, porém não há data de saída, ou seja, termo final do contrato
laboral. Não obstante, no capítulo "Alterações de Salários" da CTPS, constam anotações de
1/5/1982 a 1/3/1990, o que demonstra que houve a continuidade do vínculo empregatício, pelo
menos, até 1/3/1990. Ressalta-se que não há rasuras na CTPS apresentada, sendo, portanto,
válidas as informações ali consignadas.

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

Nesses termos, assiste razão ao autor, devendo ser averbado o período de 2/9/1982 a
1/3/1990 em que prestou serviços ao Sindicato de Arrumadores em Valença, para todos os
fins.  (...) 

Como se observa, embora a decisão tenha considerado o período como efetiva
prestação de serviços ao sindicato, na função de arrumador, não analisou o pedido de
reconhecimento de atividade especial, assistindo razão ao embargante com relação à omissão
suscitada. 

A atividade de trabalhador avulso porturário é passível de enquadramento por
categoria profissional, forte no código 2.5.6 (estiva e armazenagem) do Decreto 53.831/1964
e no código 2.4.5 do Decreto 83.080/1979 (transporte manual de carga na área portuária;
estivadores; arrumadores; e ensacadores, operadores de carga e descarga nos portos). Assim,
faz ele jus ao reconhecimento de tempo especial de 02/09/1982 a 01/03/1990, período em que
laborou como arrumador. 

Quanto à não incidência do fator previdenciário, cabe à autarquia, ao proceder à
averbação da especialidade de 02/09/1982 a 01/03/1990, verificar o número de pontos a que
se refere a legislação pertinente. 

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles dar provimento
para, reconhecendo a omissão suscitada, determinar a averbação de tempo especial de
2/9/1982 a 1/3/1990, com a consequente revisão da RMI da aposentadoria concedida e
eventual afastamento da incidência do fator previdenciário, nos termos da fundamentação,
que passa a integrar o julgado embargado. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293368v10 e do código CRC def9b899.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0036709-28.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GENIVALDO SANTOS GOMES (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: CATARINE MULINARI NICO (OAB ES015744)
ADVOGADO: MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS (OAB ES024097)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles dar provimento para, reconhecendo a omissão
suscitada, determinar a averbação de tempo especial de 2/9/1982 a 1/3/1990, com a
consequente revisão da RMI da aposentadoria concedida e eventual afastamento da
incidência do fator previdenciário, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o
julgado embargado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376172v2 e do código CRC a7adaf86.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 24

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 184/580

5002607-08.2018.4.02.5001 500000292457 .V7 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5002607-08.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GONZAGA PARANAGUA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 45) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de verificar que, nos autos, consta o laudo técnico emitido
pela empresa União Transporte Coletivo Ltda., relativo ao período em que  ficou exposto a
agente agressivo ruído (27/11/1989 a 28/04/1995), destacando também que, com relação a
esse período de 27/11/1989 a 28/4/1995, faria jus ao enquadramento por categoria
profissional (no caso, motorista).  

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial nos períodos
de 1º/3/1984 a 7/10/1985, 9/10/1985 a 17/2/1986 e 27/11/1989 a 5/3/1997. Inconformado o
INSS interpôs recurso inominado e esta TR/ES afastou a especialidade de 27/11/1989 a
5/3/1997 sob os seguintes fundamentos:

(...) Quanto à exposição ao agente ruído, a sentença reconheceu tempo especial de 27/11/1989
a 5/3/1997 em razão a tal agente físico em intensidade acima do limite permitido em lei. 

Compulsando os autos, nota-se que o PPP apresentado (Evento 1, PPP7) demonstra que, no
período em questão, o autor laborou para a empresa União Transportes Coletivos Ltda., no
cargo de motorista, sujeito a agentes nocivos à saúde, dentre eles, o ruído com intensidade de
82,8 dB, ou seja, acima do limite permitido em lei até 5/3/1997. Todavia, o documento não
registra o nome do responsável técnico que procedeu aos registros ambientais, o que
presumiria a elaboração de laudo técnico, tampouco vem acompanhado da perícia que
embasou a expedição do documento. 

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n.
8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a
depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo empregador,
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Ocorre que, em relação a ruído, sempre foi
necessária a apresentação de laudo técnico-pericial. 

Assim, deve ser afastada a especialidade de 27/11/1989 a 5/3/1997. (...)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 25
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De fato, consta, nos autos, o laudo técnico expedido pela empresa União
Transportes Coletivos Ltda. (Evento 1, PPP7), o qual demonstra que o autor esteve exposto,
no período de 27/11/1989 a 12/5/1998, ao agente ruído em intensidade de 82,8 dB
(dosimetria) durante 44 horas semanais (ou seja, de forma habitual e permanente). Assim,
considerando que, até 5/3/1997, o limite previsto em lei era de 80 dB, deve ser mantida a
especialidade reconhecida na sentença de 27/11/1989 a 5/3/1997. Deve ser, portando,
reconhecida a omissão, com efeitos infringentes, mantendo-se a sentença em todos os seus
aspectos. 

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles dar provimento
para, reconhecendo a omissão suscitada, manter a especialidade de 27/11/1989 a 5/3/1997 e a
sentença em todos os seus aspectos. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000292457v7 e do código CRC fb170db0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 25
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RECURSO CÍVEL Nº 5002607-08.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GONZAGA PARANAGUA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles dar provimento para, reconhecendo a omissão
suscitada, manter a especialidade de 27/11/1989 a 5/3/1997 e a sentença em todos os seus
aspectos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376174v2 e do código CRC ba2e7263.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 25

(minuta relacionada)
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RECURSO CÍVEL Nº 5002722-29.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDECK FERREIRA DE FRANCA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor  em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 47) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de vários vícios (omissões, contradições e obscuridades). Afirma, em
síntese, que faria jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial nos períodos de
1/2/1986 a 25/9/1986, 10/8/1987 a 20/8/1991 e 1/3/1995 a 31/8/2010 com base nos elementos
trazidos aos autos (CTPS, PPP e prova emprestada), argumentando que a decisão colegiada
não observou os documentos em questão. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que o autor não faria jus ao reconhecimento de
atividade especial nos períodos de  1/2/1986 a 25/9/1986, 10/8/1987 a 20/8/1991 e 1/3/1995 a
31/8/2010 sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso, o autor ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento de tempo especial
de 27.1.1978 a 14.9.1978, 11.11.1978 a 25.5.1981, 6.7.1981 a 8.2.1983, 5.4.1983 a 8.8.1983,
1.9.1983 a 13.4.1984, 13.8.1984 a 9.11.1984, 26.11.1984 a 11.11.1985, 1.2.1986 a 25.9.1986,
6.4.1987 a 18.6.1987 e 10.8.1987 a 20.8.1991, sob a alegação de que, nesses períodos,
laborava em empresas de construção civil, pugnando pelo enquadramento nos Decretos
ns. 53.831/1964 e 83.080/1979. 

Todavia, para haver o enquadramento no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964
("perfuração, construção civil e assemelhados/edifícios, barragens, pontes/trabalhadores em
edifícios, barragens, pontes, torres”) não basta que o autor trabalhe como pedreiro
ou servente, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou assemelhados em
edifícios, barragens, pontes ou torres.

Compulsando os autos, nota-se que o autor apresentou, com a inicial,  cópia da CTPS que
demonstra que exerceu as seguintes atividades (Evento 1, CTPS6):

27.1.1978 a 14.9.1978: servente na empresa Construtora de Estradas e Estruturas S/A;

11.10.1978 a 25.5.1981: operário (trabalhos diversos) na empresa Aracruz Florestal S/A;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 26
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6.7.1981 a 8.2.1983: ajudante de pintor na empresa Christiani-Nielsen (Engenheiros e
Construtores S/A - obras da CST);

26.11.1984 a 11.11.1985: servente na empresa Construtora Sá Cavalcante Ltda.;

1.2.1986 a 25.11.1986: braçal na empresa Ultramar Indústria e Comércio Ltda.;

6.4.1987 a 18.6.1987: servente na empresa Viação Águia Branca S/A. 

Como se observa, pode-se apurar a natureza da atividade da empresa (construção civil)
apenas nos períodos de 27.1.1978 a 14.9.1978, 6.7.1981 a 8.2.1983 e 26.11.1984 a
11.11.1985, devendo estes serem reconhecidos como especiais com base no item 2.3.3 do
Decreto nº 53.831/1964. 

Quanto aos demais períodos, não houve exercício de atividade profissional prevista, na
legislação, como nociva à saúde (por presunção) e não há prova de que houve exposição a
agentes insalubres. 

(...)

Como se observa, o acórdão chegou à conclusão de que os períodos de 1/2/1986
a 25/9/198 e  10/8/1987 a 20/8/1991 não poderiam ser reconhecidos como especiais por
enquadramento profissional por ausência de prova de labor em construção civil. E, quanto ao
período de 1/3/1995 a 31/8/2010, não haveria prova de exercício de atividade profissinal
insalubre (possibilidade até 28/4/1995) e prova de sujeição a agentes nocivos por meio de
laudo técnico/PPP. 

A respeito da prova pericial realizada na Justiça do Trabalho, a decisão
embargada manifestou-se da seguinte forma:

(...) Com relação ao laudo técnico-pericial elaborado em ação trabalhista, ajuizada em face
da empresa Domar Indústria de Premoldados de Concreto Ltda., que, segundo o autor, faz
parte do grupo econômico do qual participa a empregadora Ultramar Indústria e Comércio
Ltda., observa-se, no documento apresentado (Evento 1, LAUDO3), que Derci dos Santos
Oliveira (pretenso empregado paradigma) exercia outra atividade profissional (operador de
betoneira), não havendo, portanto, como presumir que os trabalhadores (no caso, o autor e
Derci dos Santos Oliveira) exerciam atividades no mesmo local de trabalho. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão, contradição ou obscuridade.
Ou seja, os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir
erros materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no
julgado, uma vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. 

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o
que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 26
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000292331v9 e do código CRC 77b80baa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 26
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RECURSO CÍVEL Nº 5002722-29.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDECK FERREIRA DE FRANCA (AUTOR)
ADVOGADO: FABRICIA PERES (OAB ES015958)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376176v2 e do código CRC d3c832e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 26
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RECURSO CÍVEL Nº 0003885-79.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO MARCOS FERREIRA NUNES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o atual PPP anexado aos autos, relativo ao
período entre 04/02/1992 a 01/11/2017 (DER), sob o fundamento de que o pedido, na inicial,
foi de reconhecimento e averbação de todo o período laborado em condições especiais.
Ressalta que se faz necessária a declaração judicial expressa sob o período total laborado em
condições especiais (entre 04/02/1992 a 01/11/2017).

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que não haveria interesse de agir com relação ao
período de 4/2/1992 a 31/12/2003, em razão do reconhecimento administrativo de exercício
de tempo especial, o qual foi, inclusive, noticiado pelo próprio autor em suas razões recursais:

"No caso, o autor ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento de atividade
especial de 4/2/1992 a 1º/11/2017. Em suas razões recursais ora em apreço, ele
afirma que a autarquia, administrativamente, reconheceu o tempo especial
laborado de 4/2/1992 a 31/12/2003. Assim, a controvérsia, nos autos, se
restringe ao período de 1/1/2004 a 1/11/2017. "

De fato, em suas razões recursais, o autor afirmou que "ATRAVÉS DO MESMO
PPP a parte ré reconheceu período especial compreendido entre 04.02.1992 a 31.12.2003
pelo mesmo agente nocivo, e mesma metodologia apuração do ruído" (doc. 25 de Evento
27), o que levou este Juízo a concluir que o período em questão não seria mais objeto de
controvérsia. Porém, como não há prova nos autos nesse sentido, deteminou a concessão do
benefício com a condição de ser confirmado, no órgão previdenciário, o reconhecimento de
exercício de tempo especial no referido intervalo. 

Assim, não se vislumbra nenhum vício no acórdão embargado.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 27
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267902v7 e do código CRC cf74bd71.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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RECURSO CÍVEL Nº 0003885-79.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO MARCOS FERREIRA NUNES (AUTOR)
ADVOGADO: THIAGO LUIZ AMERIO NEY ALMEIDA (OAB RJ187058)
ADVOGADO: VINÍCIUS STANZANI LONGO (OAB RJ208536)
ADVOGADO: SARAH PATTIELE FERNANDES FRANCO (OAB RJ220333)
ADVOGADO: CAROLINA DE PAULA MONTAGNOLI DA SILVA (OAB ES029667)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375671v2 e do código CRC 11db763f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 27

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 194/580

5001394-64.2018.4.02.5001 500000271957 .V7 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5001394-64.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO PIMENTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 26 do Evento 48) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de
apresentação de laudo técnico para comprovar a periculosidade do agente após 1997,
utilizando-se somente o PPP apresentado. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão. No caso, o acórdão embargado considerou os PPPs emitidos pelo sindicato de
categoria, uma vez que as empresas empregadoras, que deveriam emitir os documentos em
questão, já encerraram suas atividades empresariais há muitos anos:

(...) Como se observa, somente há prova do uso de arma de fogo durante o período em que o
autor laborou na empresa Security Vigilância Patrimonial Ltda. (a partir de 1/11/2014).
Quanto aos demais períodos, há tão-somente início de prova material, consubstanciado nos
PPPs emitidos pelo sindicato. Na inicial, o autor, por sua vez, requereu genericamente a
produção de prova testemunhal, inclusive deixando a critério do magistrado, não havendo,
portanto, pedido específico para comprovação do uso de arma de fogo por meio de prova oral.
Em réplica, novamente deixa a critério do juízo a quo a realização de prova testemunhal, sem
requerer especificamente a produção de prova oral para a comprovação de uso de arma de
fogo nos períodos impugnados pelo INSS. Dessa forma, não se vislumbra cerceamento ao
direito de defesa. 

Todavia, não obstante o fato de que não há indício de que as empresas em questão se
dediquem a transporte de valores ou a atividades em que necessariamente se faz o uso de arma
de fogo, nota-se que elas já encerraram as suas atividades empresariais e esta TR/ES firmou o
entendimento de que, nessa situação, se pode reconhecer a especialidade com base no
documento expedido pelo sindicato.  (...)

Não obstante, a presença de laudo técnico nos autos quando presente algum
documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
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menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000271957v7 e do código CRC b18164f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001394-64.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO PIMENTA (AUTOR)
ADVOGADO: WILSON EUSTAQUIO CASTRO (OAB ES007082)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do INSS e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375675v2 e do código CRC cfb59a1b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001031-74.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAQUIM DE SOUZA DUTRA NETO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo  INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 42) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre aanálise sobre a necessidade de
descrição da metodologia e de equipamentos utilizados para a medição do ruído.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que as alegações formuladas nas razões
recursais versavam sobre fatos e argumentos não alegados na sua peça de defesa, aduzindo
que, por esse motivo, não poderiam ser eles nem mesmo conhecidos, por tratar-se de
inovação em sede recursal. 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. Quanto ao pedido de
desistência do benefício concedido na sentença, pelo autor, que acredita que faz jus a um mais
benéfico, conforme petição de Evento 48, se nenhuma das parcelas do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição determinado na sentença foi paga, faz ele jus ao
recebimento do melhor benefício na data em que reuniu os requisitos para tanto (no caso,
aposentadoria especial).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000286688v6 e do código CRC aea00024.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 29



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 199/580

5001031-74.2018.4.02.5002 500000375677 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5001031-74.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAQUIM DE SOUZA DUTRA NETO (AUTOR)
ADVOGADO: GERALDO BENICIO (OAB ES018446)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do INSS e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios. Quanto ao pedido de desistência do benefício concedido na
sentença, pelo autor, que acredita que faz jus a um mais benéfico, conforme petição de Evento
48, se nenhuma das parcelas do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
determinado na sentença foi paga, faz ele jus ao recebimento do melhor benefício na data em
que reuniu os requisitos para tanto (no caso, aposentadoria especial), nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375677v2 e do código CRC 99dfd3cf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5006076-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MERCEDES LORENZONI BERMOND (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento 23)
que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade híbrida. Em suas razões
recursais (Evento 29), alega, em síntese, (i) que a jurisprudência acerca da atividade rural
remota, exercida em data anterior à vigência da Lei 8.213/91, vem consolidando o
entendimento de que é possível o cômputo de labor rural desenvolvido a qualquer tempo para
fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida; (ii) que, exceto no que lhe
for propriamente específico, a aposentadoria por idade híbrida deve ser regida pelas mesmas
regras da aposentadoria por idade urbana; e (iii) que para a aposentadoria por idade urbana, a
Lei 10.666/2003, em seu art. 3º, §1º, não exige que a carência seja cumprida no período
imediatamente anterior ao implemento do requisito etário. Contrarrazões da parte ré (Evento
32).

VOTO

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou
a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de tempo de
atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas contemplou o
trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária –
trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural sem contribuição para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação
por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo
e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade), conforme excertos dos
julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art.
48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou
rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o
labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de
regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do campo e foram
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para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a
mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda
forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o sistema
(PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, §
3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria
por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo
segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao
requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei
8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o
recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural da parte autora, na
condição de segurada especial, em regime de economia familiar, de 05/06/1956 a 31/12/1965.
Porém, entendeu que o período seria remoto e não poderia ser somado com o tempo de
contribuição em atividade urbana para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida,
sob os seguintes fundamentos:

[...] 

Nestes autos, a parte autora busca a condenação do INSS ao reconhecimento do tempo de
serviço rural, em regime de economia familiar, praticado de 05/06/1956 a 31/12/1965, bem
como à concessão de aposentadoria por idade híbrida, negada administrativamente por falta
de tempo idêntico à carência.

Consta dos autos que a autora trabalhou na roça até 1966, quando se casou, e depois somente
retomou a qualidade de contribuinte individual em 2006, o que resultou no indeferimento do
pedido de aposentadoria por Idade por ausência de carência.

Para amparar sua pretensão, a autora juntou aos autos documentos que servem como início
de prova material para o período de 1956 a 1965, bem como a justificação Administrativa se
revelou apta a corroborar o início de prova.

Pois bem.
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A autora pretende reconhecer o tempo de serviço rural, laborado na condição de segurada
especial, entre 1955 e 1966, para fins de aposentadoria por idade híbrida.

Analisando a prova oral colhida em Justificação Administrativa, verifico que todas as
testemunhas foram uníssonas em declarar que a autora, até se mudar da localidade, sempre
exerceu atividades em regime de economia familiar.

O requisito do início de prova material restou comprovado pelos documentos carreados ao
processo administrativo e à inicial.

Destarte, entendo que a autora faz jus ao reconhecimento do trabalho rural exercido na
condição de segurada especial, em regime de economia familiar, de 05/06/1956 a
31/12/1965.

Isto não significa, porém, que faça jus à aposentação ora postulada.

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

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

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

Nesta análise, é importante pontuar que o objetivo da modificação legislativa foi a de regular
as situações de alternância entre trabalho rural e urbano, protegendo os trabalhadores que
dedicaram significativo tempo de sua vida em atividades no campo e que, por passarem a
trabalhar no meio urbano, não poderiam aproveitar tal período para fins de carência para a
concessão de benefício.

Assim, entende-se, à vista dos princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e
da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194,
parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), que a
correta interpretação do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.213/91 é a de que a concessão da
aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de
segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na
qualidade de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a
última.

Frise-se que este entendimento, que já estava consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), também foi acolhido pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), fixando-se a tese de que é permitida a concessão de aposentadoria mista por
idade, prevista no artigo 48, § 3º, da lei 8.213/91, mediante a mescla de períodos laborados
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em atividade rural e urbana, não importando qual seja a atividade exercida pelo segurado ao
tempo do requerimento administrativo ou do implemento do requisito etário (Pedilef 5001373-
64.2013.4.04.7117).

Portanto, firma-se a premissa de que, para a concessão da aposentadoria híbrida, não faz
diferença se a parte autora está ou não exercendo atividade rural no momento em que
completa a idade mínima ou apresenta o requerimento administrativo, nem o tipo de
trabalho predominante.

Por outro lado, outra premissa de capital importância a ser fixada, inclusive em caráter
prejudicial à pretensão autoral, é quanto à possibilidade de reconhecimento de períodos rurais
remotos.

Isso porque, embora, conforme já mencionado, não seja obrigatória a vinculação ao trabalho
rural quando completado o tempo de serviço, é indispensável que a atividade tenha alguma
contemporaneidade, não podendo ser aceito no cálculo do benefício um tempo remoto na
atividade rural, ao qual se seguiu intervalo significativo de inatividade, com perda da
qualidade de segurado.

Essa questão foi submetida à apreciação pela TNU (PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318, Tema 168), tendo sido firmada a seguinte tese: "Para fins de concessão do
benefício de aposentadoria por idade híbrida, só é possível somar ao tempo de contribuição,
urbano ou rural, o tempo de serviço rural sem contribuições que esteja no período
imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo, ainda que
de forma descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício.".

Para melhor compreender a tese firmada, convém transcrever os seguintes trechos do voto
condutor do julgamento:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 168. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL SEM CONTRIBUIÇÃO REMOTO E
DESCONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.(...)

Com efeito, o representativo do Tema 131 tem dois objetos uniformizados: a) é
indiferente a última atividade exercida, urbana ou rural, na data de implemento da
idade ou na data de entrada do requerimento da aposentadoria por idade híbrida; b) é
possível o cômputo de atividade rural sem contribuição, anterior à Lei 8.213, de 1991,
para a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

Restou sem apreciação no julgamento daquele representativo, como dito, a necessidade
de contagem contínua do tempo de serviço rural e do tempo de contribuição urbana no
período imediatamente anterior ao implemento do requisito idade ou ao requerimento
administrativo, pelo tempo correspondente ao número de meses exigido como carência.
(...)

A matéria a ser uniformizada no presente representativo, porém, está limitada à
possibilidade de computar períodos remotos de atividade rural, sem contribuição,
descontínuos e não imediatamente anteriores à implementação da idade ou ao
requerimento administrativo, para fins de concessão do benefício da aposentadoria por
idade híbrida (art. 48, § 3º).

Para tanto, é preciso aplicar as regras próprias ao cômputo do tempo rural na
aposentadoria por idade rural.
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Com isso, de pronto, resta afastada a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei 8.213, de
1991, que veda considerar período rural sem contribuição (mesmo que anterior à
edição da lei) para fins de carência.

É que, para a aposentadoria por idade rural, há regra especifica, a qual substitui a
carência por tempo de serviço rural pelo mesmo número de meses.Com efeito, o caput
do artigo 48 da Lei 8.213, de 1991, dispõe que os requisitos para a aposentadoria por
idade são a carência (180 contribuições mensais, conforme art. 25, II; sendo aplicável,
quando o caso, a tabela de transição do art. 142) e a idade (65 anos de idade para o
homem e 60 anos, para a mulher).

(...)

Em todos os casos, a legislação exige que o trabalho rural ocorra no período
imediatamente anterior ao requerimento, mas admite uma descontinuidade.

O limite dessa descontinuidade não é definido, cabendo ao intérprete avaliar, no caso
concreto, se a hipótese é de mera descontinuidade do trabalho ou se é de interrupção ou
cessação da atividade, capaz de desfigurar a concomitância exigida na lei, notadamente
quando elastecido demasiadamente o número de meses equivalente à carência
imediatamente anterior.(...)

O tempo remoto, portanto, é aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida
pela legislação e que não está no período imediatamente anterior ao implemento da
idade ou ao requerimento administrativo da aposentadoria por idade.Assim, aquele que
pretende contar período laborado como trabalhador rural para fins de obtenção do
benefício de aposentadoria por idade híbrida, deve observar o disposto nos artigos 26,
III; 39, I, e 48, § 2º, todos da Lei 8.213, de 1991, ou seja, deve utilizar o tempo de
trabalho rural imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento
administrativo, pelo número de meses equivalente à carência desse benefício, ainda que
de forma descontínua.

A concomitância deve ser observada, não se aplicando a não simultaneidade do tempo
de contribuições urbano.”

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

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

Na verdade, a ideia é a de que se o tempo remoto e espaçado de atividade rural não pode ser
aproveitado para fins de aposentadoria por idade rural, conforme súmula 54 da TNU (“Para
a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de
atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”) tampouco pode ser
aproveitado para aposentadoria híbrida.

No caso concreto, o período rural trabalhado pela parte autora vai de 05/06/1956 a
31/12/1965, sendo, pois, remoto e descontínuo em relação aos períodos urbanos a serem
considerados com carência, com início a partir de 2006 (40 anos após).
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Inviável, portanto, que tal período possa ser utilizado para concessão de aposentadoria
híbrida com contagem dos períodos de trabalho urbano posteriormente realizados – assim
como também não serve para contagem de carência em eventual pedido de aposentadoria,
conforme o art. 55, § 2º, da Lei 8.213/91.

Por conseguinte, considerando que a parte possui pouco mais de 10 anos de atividades
urbanas, por óbvio que não se atingiu, na DER, a carência necessária à obtenção de
aposentação por idade ora pleiteada.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o mérito da
postulação (art. 487, I, CPC).

[...]

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que haveria prova inequívoca do alegado labor
rurícola, não havendo motivo para reafirmar os fundamentos da decisão transcrita. 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, faz jus a parte autora à averbação do tempo de atividade rural (segurado
especial) relativo ao período de 05/06/1956 a 31/12/1965, para fins de carência da
aposentadoria por idade pleiteada. 

A parte autora, nascida em 05/06/1940 (Evento 1), cumpriu o requisito etário
(60 anos) em 05/06/2000 e, aplicando-se a tabela progressiva prevista no art. 142 da Lei n.
8.213/91, deve comprovar 114 meses de contribuição. Ademais, consta nos autos que, na
DER em 19/10/2016 (Evento 1, PROCADM6), ela teria comprovado o pagamento de
125 contribuições mensais (10 anos e 5 meses).

Com isso, restou estreme de dúvidas que a autora, na DER em 19/10/2016,
preencheu ambos os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar a averbação do tempo de atividade rural (segurada especial) relativo ao
período de 05/06/1956 a 31/12/1965 e determinar a concessão de APOSENTADORIA
POR IDADE desde a DER em 19/10/2016. Para a atualização das parcelas, determino a
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aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com
base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar
do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no
máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329323v15 e do código CRC dafef9a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 30



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 207/580

5006076-62.2018.4.02.5001 500000375947 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5006076-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MERCEDES LORENZONI BERMOND (AUTOR)
ADVOGADO: ADRIANA TURINO (OAB ES011783)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a averbação do
tempo de atividade rural (segurada especial) relativo ao período de 05/06/1956 a 31/12/1965
e determinar a concessão de APOSENTADORIA POR IDADE desde a DER em 19/10/2016.
Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF).
Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375947v2 e do código CRC 9ead4c2e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000246-78.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE FERMIANO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade. Em suas razões recursais
(Evento 20), o autor alega, em síntese, que (i) deve ser averbado o período de trabalho que
consta na CTPS, entre 1972 e 1975, para fins de carência, o que totaliza um tempo de 2 anos,
10 meses e 8 dias, e (ii) embora a sentença tenha reconhecido o direito à anotação do período,
não houve ordem para que a autarquia procedesse à averbação no CNIS. Contrarrazões do
INSS (Evento 25).

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não
faria jus ao benefício de aposentadoria por idade, em razão de não preencher o requisito de
carência mínima exigida. No entanto, ainda que não tenha sido satisfeito esse critério,
percebe-se que houve o reconhecimento do período laborado no intervalo de 1972 a 1975,
anotado na CTPS do autor, mas não averbado no CNIS, conforme se extrai do seguinte trecho
da fundamentação:

(...)

Analisando as cópias do processo administrativo (Evento 12 – PROCADM1),
verifica-se que o INSS não computou os períodos de labor devidamente
registrados na CTPS do autor (Evento 1 – OUT3) no intervalo de 1972 a 1975,
apurando um total de 11 anos, 1 mês e 21dias de tempo de serviço/contribuição.

Ocorre que, mesmo computando-se os períodos aludidos, conforme
demonstrado no quadro abaixo, ainda assim, na data do requerimento
administrativo, o autor não possuía a carência mínima exigida e, por
conseguinte, não fazia jus ao benefício pleiteado. Isso porque, somando-se os
períodos de labor no intervalo de 1972 a 1975 àqueles reconhecidos em sede
administrativa obtêm-se apenas 13 anos, 11 meses e 29 dias de tempo de
serviço/contribuição.

Processo: 5000246-78.2019.4.02.5002
Autor: JOSE FERMIANO
Nº COMUM

Data Inicial Data Final Total Dias Anos Meses Dias
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1 06/03/1972 28/07/1973 503 1 4 23
2 01/09/1973 15/12/1973 105 - 3 15
3 01/06/1974 26/09/1974 116 - 3 26
4 29/01/1975 02/12/1975 304 - 10 4
Total 1.028 2 10 8

Destarte, porquanto não comprovada a carência mínima exigida para o benefício
pleiteado, não há como acolher a pretensão autoral e, portanto, a improcedência
do pedido inicial é a medida legal a ser adotada.

Por fim, ressalto que, a meu ver, não há nos autos elementos para comprovação
de quaisquer outros períodos para fins de carência.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

(...)

Como se observa, embora a sentença tenha reconhecido os vínculos
empregatícios existentes entre 1972 e 1975, devidamente anotados na CTPS do autor (Evento
1, OUT3), o dispositivo não determina a averbação dos lapsos pela autarquia. Dessa forma,
assiste razão ao autor quanto à necessidade de reforma parcial da sentença, para determinar a
averbação dos seguintes interstícios: 6/3/1972 a 28/7/1973, 1/9/1973 a 15/12/1973, 1/6/1974
a 26/9/1974 e 29/1/1975 a 2/12/1975.

Destaca-se que a anotação do vínculo empregatício na CTPS goza de presunção
relativa, não sendo necessária a comprovação do pagamento das contribuições
previdenciárias por parte do empregado, que não pode ser penalizado diante da inadimplência
de uma obrigação imposta tão-somente ao empregador, nos termos do art. 30, I, a e b, da Lei
8.212/1991, até porque cabe ao INSS a fiscalização de tais exações, possuindo, de toda
forma, meios próprios para obter eventuais parcelas devidas em sede de ação de cobrança.
Ressalta-se que não há rasuras na CTPS apresentada, sendo, portanto, válidas as informações
ali consignadas.

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

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar a averbação dos períodos de 6/3/1972 a 28/7/1973, 1/9/1973 a 15/12/1973,
1/6/1974 a 26/9/1974 e 29/1/1975 a 2/12/1975. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301363v9 e do código CRC b54343cc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000246-78.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE FERMIANO (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB ES010884)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a averbação dos
períodos de 6/3/1972 a 28/7/1973, 1/9/1973 a 15/12/1973, 1/6/1974 a 26/9/1974 e 29/1/1975
a 2/12/1975. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375949v2 e do código CRC 6469eac3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000728-17.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DAVID CORRADI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA, NO PERÍODO DE 1971 A 1994, CORROBORADO POR
PROVA TESTEMUNHAL. VÍNCULOS URBANOS PARA O PERÍODO DE 2000 A
2008. INÍCIO DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE SOMENTE A PARTIR
DE 28/11/2012, NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO TEMA 1007,
STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO DE 65 ANOS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A
AVERBAÇÃO DO PERÍODO RURAL DE 1971 A 1994. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMDA.

 

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural e/ou híbrida. Em suas
razões recursais, alega, em síntese, que a documentação apresentada comprova que sempre
trabalhou no meio rural, fazendo jus à benesse pleiteada, nos termos dos depoimentos
prestados por suas testemunhas.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 3º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

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

 

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

 

Consigne-se, ainda, que a circunstância de um dos integrantes do núcleo
familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades
concomitantes, para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida
com a exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012). Registre-se também que a
jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC
50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

1. CTPS em que constam três vínculos urbanos, para os períodos de 07/12/2000 a 17/03/2004, de 01/11/2005 a
17/05/2006 e de 12/03/2008 a 10/09/2008;

2. Termo de Acordo para término de parceria agrícola verbal e de desocupação do imóvel entre o Autor e o Sr. Olinto
Rissoli, no qual consta início em 1963 e término em 30/04/1994

3. declaração de terceiros acerca da existência de atividade rural pelo Autor;
4. documento de comprova que o autor é beneficiário de pensão por morte de trabalhador rural desde 28/11/2012, no

valor de um salário mínimo;

 

 

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:
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“(...) DAVID CORRADI ajuíza ação previdenciária em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria
por idade rural/híbrida. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito. O pleito da parte
autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Para a concessão do
benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora precisa demonstrar o efetivo
exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime de economia familiar, pelo
período de carência estatuído no art. 142 da Lei nº 8.213/91. Ressalte-se que a comprovação
do exercício de atividade rural não pode ser realizada com base apenas em prova testemunhal,
conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, confirmado na súmula nº 149 do
Superior Tribunal de Justiça: A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação
da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário. Assim, a
demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova documental, a
qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material. Aponta-se, todavia,
ser desnecessário que essa prova material abranja todo o período de carência da aposentadoria
por idade, conforme entendimento exposto no enunciado nº 14 da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O INSS afirmou, em contestação, que os
documentos apresentados pela autora não são suficientes para formar prova material no
sentido de comprovar o efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar
durante o período de carência necessário. Ademais, alegou que tanto o autor quanto sua
falecida esposa exerceram atividades urbanas. Com razão o INSS. A par da fragilidade do
início de prova material (declarações extemporâneas), consta nos extratos do CNIS, juntados
pela autarquia ré, que o Autor exerceu atividades urbanas entre os anos de 2000 a 2005, sendo
que teve um vínculo ininterrupto junto ao Município de São Gabriel da Palha de mais de 03
(três) anos, e, segundo afirmado pelo mesmo em audiência, trabalhava de segunda a sexta, o
dia todo. Logo, não há como afastar esse labor ao argumento de que “continuava” a trabalhar
nos finais de semana no meio rural. Evidentemente que o labor urbano, nesse período, fora o
preponderante (tanto que a remuneração, inclusive, superava um salário mínimo), inclusive
recebeu auxílio-doença em 2009 graças à esses vínculos urbanos. Ademais, como já
adiantado, a sua esposa exercia, de igual modo, atividade urbana até o seu óbito (empregada
doméstica), estando o autor recebendo benefício previdenciário desde 2012. Tais fatos, a meu
ver, descaracterizam o regime de economia familiar. Nesse sentido, o Colendo Tribunal
Regional Federal, no julgamento de Apelação, assim decidiu: PROCESSO CIVIL.
REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL.
AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido
mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de
economia familiar, por prova material plena ou por prova testemunhal baseada em início de
prova documental, na forma do art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60
anos para homem e 55 anos para mulher. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal.
2. No caso dos autos, a parte autora não juntou nenhum documento que comprova sua
qualidade de trabalhadora rural. Ademais, o INSS trouxe aos autos CNIS, em nome do
esposo da autora, constando vínculos urbanos por longo período, ocasionando a
impossibilidade de concessão do benefício pleiteado. 3. Não havendo nos autos início
razoável de prova material da condição de segurado especial, impossível ser considerada
comprovada a atividade laboral, não tendo a parte autora direito ao benefício pleiteado. 4.
Apelação do INSS a que se dá provimento. Sentença reformada. 5. Remessa oficial a que se
dá provimento. (AC 200901990044974, DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON
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GUEDES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:09/08/2012 PAGINA:82.) Assim,
entendo que a parte autora não detém qualidade de segurado especial, tornando-se indevida a
concessão do benefício de aposentadoria por idade rural almejado. 

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da
Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC. (...)”

 

 

 No caso, o autor, nascido em 14/09/1957, cumpriu o requisito etário para a
aposentadoria rural em 2017, contudo, tendo em vista o predomínio do exercício da atividade
urbana no período de 2000 a 2008, bem como pela inexistência de início de prova material
para os períodos de 1994 a 2008 e de 2008 a 2018, passa-se análise do preenchimento dos
requisitos legais para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida.

 

 

         Ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, entendo que há início
de prova material acerca do exercício de atividade rural pelo Autor, no período de
14/09/1971, quando completou 14 anos de idade, até 30/04/1994, data da desocupação do
imóvel rural, dentro da propriedade do Sr. Olinto Rissoli, conforme Termo de Acordo
apresentado aos autos.

 

         Tal fato foi ainda corroborado pela certidão de casamento do Autor com a
Sra. Ana Lulio Corradi, em 13/09/1980, no qual consta a profissão de lavrador.

 

         Em relação aos demais contratos de parcerias agrícolas, para os períodos
de 1994 a 2008, na propriedade do Sr. Naldo Bastos e de 2008 a 2018, na propriedade do Sr.
Waldemar Criste, entendo que não há qualquer início de prova documental em nome do
Autor, haja vista as declarações apresentadas aos autos se equivalem à prova testemunhal.

 

         Outrossim, ainda de acordo com o entendimento mais recente desta
Colenda 1ª. Turma Recursal, a percepção por morte pelo Autor, a partir de 28/11/2012, afasta
o caráter de segurado especial à atividade rural exercida por ele, a partir de tal data.
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         Sendo assim, entendo ter restado comprovado o exercício da atividade
rural pelo Autor, no período de 14/09/1971 a 30/04/1994.

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, faz jus a parte autora à averbação do período de 14/09/1971 a
30/04/1994 para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada. 

 

Contudo, em virtude do nascimento do Autor ter ocorrido em 14/09/1957, o
requisito etário de 65 anos somente restará preenchido em 14/09/2002, ocasião na qual deverá
ingressar com novo requerimento administrativo.

Assim, não há dúvida de que o Autor, na DER, não preencheu ambos os
requisitos para a concessão de aposentadoria por idade híbrida. 

Voto por conhecer o recurso do Autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a averbação do tempo de atividade rural no período de 14/09/1971 a
30/04/1994, com a manutenção da improcedência do pedido de aposentadoria por idade. Sem
custas e sem honorários, ante ao Recorrente ter sido parcialmente vencedor.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336575v2 e do código CRC 8db08583.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000728-17.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DAVID CORRADI (AUTOR)
ADVOGADO: MARTINIANO MILIOLI LINTZ (OAB ES025789)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do Autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a averbação do
tempo de atividade rural no período de 14/09/1971 a 30/04/1994, com a manutenção da
improcedência do pedido de aposentadoria por idade. Sem custas e sem honorários, ante ao
Recorrente ter sido parcialmente vencedor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376012v2 e do código CRC 1b16fa08.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 0007116-45.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AMORELINA FELICIANO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
EMPREGADA RURAL.  INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO ALEGADO
TRABALHO PARA O PERÍODO JÁ HOMOLOGADO PELO INSS. DÚVIDA
ACERCA DA NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA AUTORA AOS SEUS
EMPREGADORES. PROVA TESTEMUNHAL FORTE E COESA DE QUE A
AUTORA EXERCIA A ATIVIDADE RURAL NO CORTE DE EUCALIPTO E DE
MADEIRA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA

 

          Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, por comprovação da
qualidade de segurado especial, no período de carência.

 

          Em suas razões recursais sustenta que não há início de prova material do
alegado período de atividade durante a carencia, uma vez que a maior parte da atividade foi
enquadrada como urbana.

VOTO

A sentença ora recorrida analisou detalhadamente a irresignação recursal,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos seguintes termos:

 

“(...)AMORELINA FELICIANO DOS SANTOS pediu a condenação do INSS
a conceder aposentadoria por idade de trabalhadora rural (NB 176.417.524-4, DER
05/10/2016 (fl. 60).

 O(a) trabalhador(a) rural segurado especial tem direito à aposentadoria por
idade mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício
(art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).
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A autora completou 55 anos de idade em 30/06/1998. Requereu a aposentadoria
em 05/10/2016, preenchendo o primeiro requisito do benefício. A autora precisa comprovar
pelo menos 102 meses (08 anos e meio) de exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

O INSS já homologou 09 anos de tempo de contribuição/serviço, sendo 68 de
atividade rural (fl. 28).

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
CTPS com anotações de vínculos como trabalhador rural e braçal em empresas
conhecidamente rurais da região (fls. 13/15).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal
que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno
dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária. Foi realizada
audiência.

 Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

AMORELINA FELICIANO (AUTORA) Que na empresa Cavalinho Transporte
trabalhava roçando eucalipto; que na Empresa Gema Serviços também trabalhava no campo,
juntando madeira, tirando facho de eucalipto e resíduos de madeira; que na Empresa Santa
Cruz capinava/cortava cana. MARTINHA ROSÁRIO DA CONCEIÇÃO (TESTEMUNHA
DA AUTORA) Que conhece a Amorelina desde criança; que na Empresa Cavalinho a
Amorelina trabalhava roçando eucalipto; que na empresa Gema Serviços também trabalhava
com eucalipto.

RENAN DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA DA AUTORA) Que a autora
sempre trabalhou em atividade rural; que não conhece a Empresa Santa Cruz.

 

A prova documental apresentada atesta vários vínculos como trabalhadora rural,
de forma que o início de prova material é consistente. O depoimento pessoal é coerente e
verossímil.

As testemunhas prestaram depoimentos seguros e convincentes no sentido de
que a autora sempre se dedicou ao labor rural, na condição de segurado especial, cumprindo
período superior à carência exigida.

Além disso, restou esclarecido que a autora desempenhava atividade de natureza
eminentemente rural quando trabalhou nas empresas Cavalinhos, Gema e Santa Cruz.

Assim, considero provado que a parte autora exerceu atividade rural em regime
de subsistência por período superior à carência da aposentadoria. Faz jus, assim, à
aposentadoria por idade. Considerando que a autora obteve a concessão de benefício
assistencial – LOAS desde 08/07/2008 (fl. 78), data em que fazia jus à concessão da
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aposentadoria por idade rural, entendo que deve o benefício ser concedido desde referida data
(08/07/2008 – fl. 78), devendo ser descontados os valores recebidos a título de LOAS, com
observância da prescrição quinquenal.

Dispositivo

Jullgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder à autora a
aposentadoria por idade com efeitos retroativos à data de entrada do requerimento
administrativo. (...)”

 

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o INSS não apresentou qualquer irresignação
recursal acerca da retroatividade da DIB para 08/07/2008, data da concessão do benefício
assistencial usufruído pela parte Autora, até então.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a
celeuma jurídica restou adstrita a natureza da atividade prestada pela Autora em favor de três
pessoas jurídicas diferentes, uma vez que o INSS havia averbado os respectivos de tempo de
contribuição, no CNIS, como atividade urbana.

Com efeito, o depoimento pessoal da Autora e a oitiva de duas testemunhas foi
suficiente para esclarecer que a natureza da atividade prestada pela Autora era eminentemente
rural, haja vista ser exercida em área rural, assim como abrangia corte de eucalipto e de
madeira.

Sendo assim, restou amplamente demonstrado que à época do preenchimento do
requisito etário, em 30/06/1998, quando haveria a necessidade de 102 meses de atividade
rural, isto é, oito anos e meio, a Autora já possuía 9 anos de contribuições devidamente
homologadas, como empregada rural.

Voto por conhecer o Recurso do INSS e negar provimento a ele. Sem
condenação em custas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338043v2 e do código CRC bdb203ae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0007116-45.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AMORELINA FELICIANO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO (OAB ES015707)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
Recurso do INSS e negar provimento a ele. Sem condenação em custas. Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376036v2 e do código CRC 16f356a5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0010208-97.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DIAS PESSANHA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 104 do Evento 62) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de
modulação dos efeitos da decisão do STF no RE 870.947 e de seu trânsito em julgado,
pugnando pela aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária previstos no art.
1-F da Lei 9.494/1997 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao
menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a decisão sobre a modulação dos
efeitos.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
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maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar  provimento
apenas com fins de esclarecimentos. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000271995v3 e do código CRC 3ca63637.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0010208-97.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DIAS PESSANHA (AUTOR)
ADVOGADO: SIRO DA COSTA (OAB ES005098)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento apenas com fins de esclarecimentos.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375673v2 e do código CRC c13386b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5000112-85.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA ERENICE ROBERTO IGNACIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS nos quais alega que o
acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de omissão quanto à modulação dos efeitos
da decisão proferida pelo STF no RE 870.947.

 

VOTO

Com efeito, da leitura detida da decisão ora embargada, observa-se que restou
devidamente analisada e fundamentada a questão dos critérios para atualização das parcelas
vencidas do benefício reconhecido.

Segundo a decisão embargada, adota-se o posicionamento do STF quando do
julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o
qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Assim, a discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade,
de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer dos embargos de declaração da parte ré e, no mérito, negar-
lhes provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277630v4 e do código CRC ecb4e08c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000112-85.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA ERENICE ROBERTO IGNACIO (AUTOR)
ADVOGADO: LUCIANO MOREIRA DOS ANJOS (OAB ES011936)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração da parte ré e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375653v2 e do código CRC de9b67a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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RECURSO CÍVEL Nº 0005747-82.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO GONCALVES ILARIO DIAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS nos quais alega que o
acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de omissão quanto à modulação dos efeitos
da decisão proferida pelo STF no RE 870.947.

VOTO

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão dos critérios para
atualização das parcelas vencidas do benefício reconhecido.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
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federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Com efeito, a discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na
realidade, de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os
embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros
materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado,
uma vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer dos embargos de declaração da parte ré e, no mérito, negar-
lhes provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275766v6 e do código CRC 03a076f7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0005747-82.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO GONCALVES ILARIO DIAS (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração da parte ré e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375655v2 e do código CRC 3f0d9a89.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0001578-55.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARGARIDA RONQUE BERRUD (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS nos quais alega que o
acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de omissão quanto à modulação dos efeitos
da decisão proferida pelo STF no RE 870.947.

VOTO

Com efeito, da leitura detida da decisão ora embargada, observa-se que restou
devidamente analisada e fundamentada a questão dos critérios para atualização das parcelas
vencidas do benefício reconhecido.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer dos embargos de declaração da parte ré e, no mérito, negar-
lhes provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277575v4 e do código CRC f6ce9d18.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 37



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 233/580

0001578-55.2018.4.02.5050 500000277575 .V4 JES10873© JES10769

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 37



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 234/580

0001578-55.2018.4.02.5050 500000375657 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 0001578-55.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARGARIDA RONQUE BERRUD (AUTOR)
ADVOGADO: LORRAYNE GUISSO ZORZAL (OAB ES025373)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração da parte ré e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375657v2 e do código CRC 20969ca8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5002657-31.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULA RIBEIRO FLORINDO DE ALMEIDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DESDE 14/01/1992. AUSENCIA DE
PROVAS EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, que a documentação apresentada comprova que sempre trabalhou
no meio rural, fazendo jus à benesse pleiteada.

VOTO

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

 

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

 

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

 

 No caso, a autora, nascida em 1960, cumpriu o requisito etário em 2015
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

 

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

“(...) Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade
de segurado especial. A autora nasceu em 1960 e completou a idade exigida como requisito
para concessão do benefício (55 anos) em 2015, por conseguinte, o período de atividade que
deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início
de prova material. Os documentos acostados aos autos, a meu ver, enquadram-se como início
de prova material contemporânea.

Não obstante, a parte autora não tem direito à aposentadoria rural por idade.

A prova testemunhal não foi clara o suficiente para estabelecer o período exato
de retorno ao campo.

Além disso, o INSS, em visita “in loco”, informa que a autora não é vista no
local há muitos anos, e os depoentes entrevistados afirmaram que a Sra Paula não trabalha
para a Sra. Palmerinda (irmã da requerente).

Com efeito, a autora demonstra ter se afastado do labor rural por mais de 10
anos (2004 a 2014), fato que configura descontinuidade incompatível com a concessão do
benefício pretendido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DESCONTINUIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO.
CARÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade
rural e a perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é
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superior à assinalada pela legislação previdenciária.
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período
imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão
do benefício, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp
1.354.908/SP, Rel.
Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)8)

Ressalta-se que o contrato de parceria apresentado foi assinado muito próximo
ao requerimento administrativo apresentado no INSS o que, carreado aos demais fatos, e a
descontinuidade demonstrada nos autos,  impede o reconhecimento do direito da parte autora.

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

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)”

 

 

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte autora não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudesse infirmá-la, apenas reiterando os argumentos já apresentados, os quais foram
todos refutados pela decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

 

Por fim, cumpre ressaltar que, em recente julgamento, na sessão ocorrida no dia
30/01/2019, esta Colenda 1ª. Turma Recursal/ES, por unanimidade, em consonância com o
voto do Relator Dr. Pablo Moraes, nos autos do Processo n. 0015128-54.2017.4.02.5050/01,
fixou o seguinte entendimento:

 

 

 

“(...) II.3.A sentença exauriu a causa, em termos probatórios. Demonstrou que a
autora não era meeira (segurada especial), mas diarista.
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O segurado diarista é, de fato, qualificado pela lei como contribuinte individual,
tal qual apontou a sentença.

Ocorre que a jurisprudência – provavelmente por conta da notória
hipossuficiência do diarista, o que em muito lhe dificulta prover o regular recolhimento de
contribuições – passou a equiparar o diarista (bóia-fria) como segurado especial.

Assim o fez tanto a TNU (PEDILEF 201072640002470,  DOU 20/09/2013 pág.
142/188) quanto o STJ (REsp n.º 1667753/RS, 2ª Turma. DJe 14/11/2017).

A equiparação do diarista ao segurado especial se dá pela fragilidade econômica
do referido trabalhador. Isso restou patenteado, por exemplo, no julgamento do REsp
1762211 / PR, cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO  ESPECIAL.  ENQUADRAMENTO  DO 
TRABALHADOR BÓIA-FRIA.  EQUIPARAÇÃO  AO  SEGURADO  ESPECIAL. ART.
11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição
de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o  inciso  VII  do  art.  11  da  Lei 
8.213/1991,  no que tange aos requisitos    necessários    para    a    obtenção   de   benefícios
previdenciários.

 2.  Exigindo-se,  tão  somente,  a apresentação de prova  material,  ainda  que 
diminuta,  desta  que  corroborada por robusta  prova  testemunhal, não havendo que se falar
em necessidade de   comprovação  de  recolhimentos  previdenciários  para  fins  de
concessão  de  aposentadoria  rural  (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN,  DJe  19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria   exerce  sua  atividade  em  flagrante 
desproteção,  sem qualquer  formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que
demonstra  a  total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições
previdenciárias.

4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ – 1ª Turma. RECURSO ESPECIAL 2018/0218104-5. DJe 07/12/2018).

 

Note-se que a lei prevê uma contribuição que deve ser paga pelo segurado
especial, incidente sobre a receita bruta obtida com a venda de sua produção (artigo 25, I, da
Lei 8.212/91).

Ao equiparar o diarista ao segurado especial, nenhuma contribuição será viável
cobrar-lhe, visto que ele não obtem receita oriunda de comercialização de sua produção (a
produção não é dele, é de outrem em favor de quem labora).
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Nesse contexto, tal entendimento jurisprudencial imputou caráter nitidamente
assistencial ao benefício de aposentadoria por idade quando o mesmo é concedido a um
diarista (bóia-fria).

Dentro de tal contexto, sendo ele equiparado pela jurisprudência ao segurado
especial, a exceção prevista na parte final do inciso I do § 9º do artigo 11 da Lei 8.213/91.

Por conseguinte, uma vez que a parte autora recebe desde 1989 pensão por
morte decorrente do falecimento de seu marido (fl. 25), nota-se que o caráter assistencial do
benefício pretendido – dado implicitamente pela jurisprudência, quando concede
aposentadoria por idade a diaristas que nunca recolheram contribuições –, é inteiramente
inexistente no caso concreto.

Pelas razões expostas – divergindo da razão de decidir adotada na sentença – o
recurso da autora não deve ser acolhido.

Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto
que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.”(...)”

 

Sendo assim, ante à percepção da pensão por morte pela parte Autora desde
1992, não há como se reconhecer a qualidade de segurada especial no período anterior à
carência.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336612v2 e do código CRC 18546bb0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002657-31.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULA RIBEIRO FLORINDO DE ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: LAURITA APARECIDA NOGUEIRA LIMA (OAB ES014959)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
Recurso da Autora e negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375913v2 e do código CRC 618e0c44.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5003056-60.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OZENILTON MARVILA MARQUES (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. CONTRATO DE PARCERIA RURAL
VERBAL DEVIDAMENTE COMPROVADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS PARA
O PERÍODO DE 2000 A 2018 NA PROPRIEDADE DO SEU SOGRO.
PROPRIETÁRIO RURAL. IRRELEVÂNCIA DO TAMANHO DA PROPRIEDADE
RURA ANTEÀ PRODUTIVIDADE COMPROVADA.  RECURSO DO INSS
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 01/08/2017.

Sentença: julgou procedente o pedido, por considerar comprovada a qualidade
de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, ou seja, em
especial, no período posterior a 2000, na propriedade do seu sogro, em regime de economia
familiar, bem como em sua própria propriedade rural.

Razões Recursais: sustenta que a extensão da área cultivada, no contrato de
parceria agrícola, de apenas 0,8 hectares, não é suficiente para o cultivo de mandioca e
abacaxi, o que afasta o caráter de subsistência da renda auferida.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 1957 e que requereu a aposentadoria por
idade rural em 04/12/2017, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício em 2017,
quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurado especial pelo tempo de carência para o benefício.
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O Juízo a quo julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de
segurado especial. A autora nasceu em 1957 e completou a idade exigida como requisito para
concessão do benefício (55 anos) em 2017, por conseguinte, o período de atividade que deve
ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

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

Certidão de casamento indicando a profissão do autora como lavrador ( Evento 6, PROCADM1, fl. 10).

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

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido
comprovado o labor rural do autor em economia familiar por período muito superior à
carência exigida.

A alegação do INSS de que a propriedade cultivada pelo autor é pequena
demais para a sobrevivência não encontra qualquer suporte nos autos.

Com efeito, a prova produzida (documentos e prova oral) demonstrou que o
autor se mantém cultivando uma porção pequena de terra - do pai e do sogro -, o que em
verdade reforça a qualidade de segurado especial do autor.

Por fim, cumpre destacar que não há qualquer registro no CNIS em nome do
autor ou da sua esposa, fato que serve como mais um indício favorável à pretensão autoral.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação –
e pagamento dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade à
parte autora, com DIB em 04/12/2017, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito
da demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)”
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De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Com efeito, entendo que há início de prova material relativo ao exercício de
atividade rural a partir da data do seu casamento até a data do requerimento administrativo.

 

Com efeito, a prova testemunhal teve o condão de atestar que o Autor
permaneceu sempre trabalhando na mesma propriedade rural, pertencente aos seu sogros,
bem como em sua própria pequena propriedade rural.

 

Neste momento, é importante destacar que o processo administrativo de
concessão de aposentadoria por idade da parte Autora somente houve por homologar o
exercício de atividade rural, a partir de 18/01/2010, na propriedade rural a ele pertencente,
sem considerar o tempo de atividade rural no contrato de parceria com os seus sogros, sob o
argumento de que o tamanho da meia seria insuficiente para prover à subsistência da família.

 

Contudo, não há qualquer prova documental neste sentido, à medida que o
Autor não possui qualquer anotação em sua CTPS, bem como todos os seus documentos
pessoais o declaram como lavrador.

 

Sendo assim, resta devidamente comprovado o exercício da atividade rural pelo
Autor, em contrato de parceria agrícola, no período de 08/04/2000 a 08/04/2012, e em sua
própria propriedade rural, a partir de 18/01/2010, em regime de economia familiar, no Estado
do Espírito Santo.

 

Voto por conhecer o recurso do INSS e negar provimento a ele. Condenação em
custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344360v3 e do código CRC 4b333aea.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5003056-60.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OZENILTON MARVILA MARQUES (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e negar provimento a ele. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375929v2 e do código CRC 711717b4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0014234-72.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MORENITA FILADELPHO PINTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DESDE 1999. CONJUGE QUALIFICADO
COMO PECUARISTA E PRODUTOR RURAL, APOSENTADO COMO
EMPRESÁRIO RURAL. AUSENCIA DO PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA DE
180 MESES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, que a documentação apresentada comprova que sempre trabalhou
no meio rural, fazendo jus à benesse pleiteada, bem como as testemunhas confirmaram que o
casal sempre trabalhou, em regime de economia familiar, que somente houve a contratação de
um meeiro, durante um período, bem como de empregado, após o óbito do seu cônjuge em
1990.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

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

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

Consigne-se, ainda, que a circunstância de um dos integrantes do núcleo
familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades
concomitantes, para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida
com a exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012). Registre-se também que a
jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC
50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

 

 No caso, a autora, nascida em 1946, cumpriu o requisito etário em 2001
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 120 (cento e vinte) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

- certidão de Casamento datada de 1965, constando a profissão do marido como
lavrador (fl. 22);

- Escritura de compra e venda de Imóvel Rural pelo marido da autora,
qualificado como pecuarista em 1982 e 1984 (fls. 25/34);

- Certidão de Óbito do marido da autora ocorrido em 1999, em que o mesmo é
qualificado como agricultor aposentado (fl. 33);

- Certidão do Ministério de Desenvolvimento Agrário informando não haver
registro de assalariados no imóvel rural no período de 1990 a 2000 (fl. 34);
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- Certificado de Cadastro Rural referentes aos anos de 1996,/1997 1998/1999
(fls. 36/37);

- nota fiscal de produtor emitida pelo marido da autora em 1998/1999 e em
2000 e 2002 (fls. 38/43);

- nota fiscal de aquisição de insumos pela autora em 2001/2002 (fls. 44/46);
notas fiscais de aquisição de insumos pelo esposo da autora em 1988/2000 (fls. 47/57);

- Declaração para Cadastro de Imóvel Rural, ITR e Certificado de Cadastro
Rural (fls. 59/77).

 

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

 

 

“(...)Realizada audiência, em seu depoimento pessoal a autora informou que
primeiro morou no km 17, quando se casou e depois vendeu a propriedade e comprou terra na
Vargem Grande; que no km 17 eram 50 alqueires; que trabalhava com o esposo e um meeiro;
que não tinha empregados; que tinha gado e plantação de milho; que tinham 80 cabeças de
gado; que vendeu a terra no km 17 e comprou na Vargem Grande; que tem 22 alqueires; que
trabalhava com o esposo; que não tinha empregados; que tinha 80 cabeças de gado; que só
tinha uma horta; que não tinha plantação na fazenda, só gado; que tinha vaca leiteira; que
fazia requeijão; que não entregava leite; que ajudava no trabalho com o gado; que tinha cinco
filhos, mas só um ajuda; que não tinha empregado antes do falecimento do marido; que
depois que ele faleceu contratou um empregado por três anos; que tem casa em São Mateus;
que vai todos os dias e volta; que tem 6 anos que tem casa aqui na cidade; que na época da
morte do marido já moravam na cidade, sendo que iam para a roça e voltavam.

A primeira testemunha ouvida em Juízo afirmou que conhece a autora desde
criança, na propriedade do pai da autora; que casou e foi morar na propriedade do km 17; que
ela ajudava nos afazeres rurais; que fazia os deveres de casa e da lavoura; que feijão, milho,
mandioca; que tinha um meeiro nessa propriedade; que depois que mudaram para a
propriedade da Vargem Grande não sabe do serviço da autora.

Já a outra testemunha disse que conhece a autora desde a época de solteira na
propriedade do pai; que era no Córrego 18; que ela se casou e foi morar na propriedade do
marido, no km 17; que tinha plantação de lavoura branca e gado; que depois se mudaram para
a propriedade em Vargem Grande; que é vizinho da propriedade; que ela trabalhava na
propriedade; que trabalhavam com gado; que conheceu um rapaz que era empregado na
fazenda; que ia trabalhar e depois sumia; que mora na cidade há cinco ou seis anos; que o
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marido morou também na cidade, perto da rodovia BR 101; que o marido da autora tinha uma
quantia de gado boa (umas 80 cabeças), mas agora tem pouco; que acha que tem umas 40
cabeças.

No caso concreto, portanto, verifico que a autora não possui documentação apta
a comprovar o exercício de atividade rural como segurado especial, individualmente ou em
regime de economia familiar, no período necessário ao cumprimento da carência, eis que
restou comprovado que a real qualificação de seu marido era agropecuarista, o que é
corroborado pelo INFBEN juntado aos autos que atesta que o marido da autora foi
aposentado por idade como empregador rural (fl. 78), o que culminou com a concessão
da pensão por morte de empresário rural à autora (fl. 79), o que é incompatível com a
alegada condição de segurado especial.

Assim, analisando as provas dos autos, verifico que a autora não se enquadra
como segurado especial, eis que não comprovou que retirava seu sustento exclusivamente da
atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar.

Nesse aspecto, necessário ressaltar que a opção legislativa ao prever o benefício
de aposentadoria por idade rural, de natureza eminentemente assistencial, com isenção de
contribuições a uma quantidade limitada de indivíduos, foi de assegurar a subsistência do
trabalhador.

 É que, este, após dedicar toda a sua vida ao pesado labor rural exercido
individualmente ou em regime de economia familiar, que pouco ou nenhum retorno
financeiro traz, e tampouco permite que esse trabalhador verta contribuições à seguridade
social, não teria outra fonte de sustento senão o benefício previdenciário, em virtude das
péssimas condições educacionais e econômicas a que sempre esteve sujeito.

Assim, conforme demonstrado nesta sentença, a prova dos autos é no sentido de
inexistência da qualidade de segurado especial, individualmente ou em regime de economia
familiar, motivo pelo qual concluo pela improcedência do pleito autoral.

Dispositivo

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...)”

 

 

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte autora não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudesse infirmá-la, apenas reiterando os argumentos já apresentados, os quais foram
todos refutados pela decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).
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Por fim, cumpre ressaltar que, em recente julgamento, na sessão ocorrida no dia
30/01/2019, esta Colenda 1ª. Turma Recursal/ES, por unanimidade, em consonância com o
voto do Relator Dr. Pablo Moraes, nos autos do Processo n. 0015128-54.2017.4.02.5050/01,
fixou o seguinte entendimento:

 

 

 

“(...) II.3.A sentença exauriu a causa, em termos probatórios. Demonstrou que a
autora não era meeira (segurada especial), mas diarista.

O segurado diarista é, de fato, qualificado pela lei como contribuinte individual,
tal qual apontou a sentença.

Ocorre que a jurisprudência – provavelmente por conta da notória
hipossuficiência do diarista, o que em muito lhe dificulta prover o regular recolhimento de
contribuições – passou a equiparar o diarista (bóia-fria) como segurado especial.

Assim o fez tanto a TNU (PEDILEF 201072640002470,  DOU 20/09/2013 pág.
142/188) quanto o STJ (REsp n.º 1667753/RS, 2ª Turma. DJe 14/11/2017).

A equiparação do diarista ao segurado especial se dá pela fragilidade econômica
do referido trabalhador. Isso restou patenteado, por exemplo, no julgamento do REsp
1762211 / PR, cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO  ESPECIAL.  ENQUADRAMENTO  DO 
TRABALHADOR BÓIA-FRIA.  EQUIPARAÇÃO  AO  SEGURADO  ESPECIAL. ART.
11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição
de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o  inciso  VII  do  art.  11  da  Lei 
8.213/1991,  no que tange aos requisitos    necessários    para    a    obtenção   de   benefícios
previdenciários.

 2.  Exigindo-se,  tão  somente,  a apresentação de prova  material,  ainda  que 
diminuta,  desta  que  corroborada por robusta  prova  testemunhal, não havendo que se falar
em necessidade de   comprovação  de  recolhimentos  previdenciários  para  fins  de
concessão  de  aposentadoria  rural  (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN,  DJe  19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria   exerce  sua  atividade  em  flagrante 
desproteção,  sem qualquer  formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que
demonstra  a  total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições
previdenciárias.
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4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ – 1ª Turma. RECURSO ESPECIAL 2018/0218104-5. DJe 07/12/2018).

 

Note-se que a lei prevê uma contribuição que deve ser paga pelo segurado
especial, incidente sobre a receita bruta obtida com a venda de sua produção (artigo 25, I, da
Lei 8.212/91).

Ao equiparar o diarista ao segurado especial, nenhuma contribuição será viável
cobrar-lhe, visto que ele não obtem receita oriunda de comercialização de sua produção (a
produção não é dele, é de outrem em favor de quem labora).

Nesse contexto, tal entendimento jurisprudencial imputou caráter nitidamente
assistencial ao benefício de aposentadoria por idade quando o mesmo é concedido a um
diarista (bóia-fria).

Dentro de tal contexto, sendo ele equiparado pela jurisprudência ao segurado
especial, a exceção prevista na parte final do inciso I do § 9º do artigo 11 da Lei 8.213/91.

Por conseguinte, uma vez que a parte autora recebe desde 1989 pensão por
morte decorrente do falecimento de seu marido (fl. 25), nota-se que o caráter assistencial do
benefício pretendido – dado implicitamente pela jurisprudência, quando concede
aposentadoria por idade a diaristas que nunca recolheram contribuições –, é inteiramente
inexistente no caso concreto.

Pelas razões expostas – divergindo da razão de decidir adotada na sentença – o
recurso da autora não deve ser acolhido.

Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto
que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.”(...)”

 

          

  Sendo assim, ante à percepção da pensão por morte pela parte Autora desde
1999, não há como se reconhecer a qualidade de segurada especial, assim como ante à
qualificação do seu cônjuge como empregador rural e pecuarista.
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e negar provimento a ele.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344311v2 e do código CRC 2a848053.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0014234-72.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MORENITA FILADELPHO PINTO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: DANIELLY BORGHI (OAB ES023769)
ADVOGADO: JULIANA PENHA DA SILVA (OAB ES015027)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e negar provimento a ele. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376550v2 e do código CRC cd152ae8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5005715-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NEIDE MARIA PETERLE MODOLO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 

Em suas razões recursais (Evento 21), alega, em síntese, que (i) entre 2003 e
2006, exerceu a atividade de lavradora paralelamente à função de conselheira tutelar, (ii) a
exclusão da categoria de segurada especial entre 2014 e 2017 decorre de equívoco da
sentença, (iii) ingressou na atividade de produtora rural, como segurada especial, a partir de
29/1/1979, quando se casou com Ademir José Módulo (lavrador), (iv) em 31/5/1982, passou a
ser proprietária, conforme consta em escritura pública, sem registro de qualquer atividade
urbana, (v) a sentença deixou de reconhecer o período de 1982 a 1995 sob o argumento de
que seu marido exercia atividade urbana, (vi) as contribuições vertidas pelo cônjuge foram
feitas na categoria de contribuinte individual, (vii) em 1995, perdeu a propriedade,
oferecendo-a como hipoteca de dívida, (viii) a recuperação da propriedade ocorreu em 2001,
com transmissão para os filhos, com quem assinou contrato de comodato rural, pelo prazo de
15 anos, ou seja, até set/2016, (ix) em 2003, passou a contribuir para a Previdência Social na
forma de contribuinte individual, quando assumiu a função de conselheira tutelar, e (x) a
atividade de conselheiro tutelar se aproxima, constitucionalmente, da função de vereador,
motivo pelo qual não se deve excluir a condição de segurada especial. 

Contrarrazões da parte contrária (Evento 24). 

VOTO

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

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

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

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

No caso, a parte autora, nascida em 21/11/1961, cumpriu o requisito etário em
21/11/2016, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência
(pelo menos de 21/11/2001 a 21/11/2016), a parte autora apresentou, nos autos, dentre outros,
os seguintes documentos:

(i) documento de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Domingos
Martins e Marechal Floriano, declarando a profissão de lavradora, na categoria de
comodatária, com filiação em 18/4/2007 (Evento 1, CPF3, p.3).

(ii) certidão de casamento, celebrado em 29/1/1979, informando a profissão de
lavrador do marido (Evento 1, CERTCAS4, p.2).

(iii)  escritura de compra e venda de imóvel rural, lavrada em 31/5/1982, em que
constam como compradores a autora e seu esposo, qualificado como lavrador (Evento 1,
ESCRITURA8, p. 2-3).

(iv) recibo de entrega de declaração de ITR, referente ao Sítio Aparecida, em
nome de Ademir José Modulo, cônjuge da autora, nos anos de 1992, 1994, 1995, 1997, 1999-
2002 (Evento 1, INCRA9, p. 1-5 e 7-10).

(v) certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR), referente ao Sítio Aparecida,
nos anos de 1998-1999, com registro de área equivalente a 1,09 módulo fiscal, em nome de
Keylla Cristina Peterle Modolo, filha da autora (Evento 1, INCRA9, p. 6).
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(vi) contrato de comodato agrícola firmado pela autora e seu esposo,
qualificados como lavradores, com Keylla Cristina Peterle Modolo e os demais filhos da
autora, com início em 21/9/2001 e término em 21/9/2016 (duração de 15 anos), com
firma reconhecida em 6/2/2007 (Evento 1, ESCRITURA10, p. 1-2).

(vii) aditivo ao contrato de comodato agrícola firmado pela autora e seu
esposo, qualificados como lavradores, com Keylla Cristina Peterle Modolo e os demais filhos
da autora, com renovação do contrato por período de mais 15 anos, a partir de 21/9/20116,
sendo a previsão de vencimento em 21/9/2031, com firma reconhecida em 15/12/2016
(Evento 1, ESCRITURA10, p. 3-4).

(viii) escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, lavrada
em 24/7/1995, em que constam como devedores a autora e seu esposo, qualificado como
agricultor, e José Augusto Mayer como credor, com firma reconhecida em 2/8/1995 (Evento
1, ESCRITURA10, p. 5-7).

(ix) escritura pública de doação, lavrada em 20/9/2001, em que constam como
doadores José Augusto Mayer e Maria Lucinda Modolo Mayer, e como donatários os filhos
da autora, sendo três deles representados por ela e seu esposo, ambos qualificados como
agricultores, com firma reconhecida em 21/11/2001 (Evento 1, ANEXO11, p. 1-8).

(x) recibo de entrega de declaração de ITR, referente ao Sítio Aparecida, em
nome de Keilla Cristina Peterle Modolo, filha da autora, nos anos de 2009-2010 e 2015-
2016 (Evento 1, ANEXO11, p. 1-8).

(xi) fichas de matrícula escolar dos filhos da autora, referentes aos anos de
1995-1996, 1998, 2000 e 2005, nas quais a autora e o marido são qualificados como
lavradores (Evento 1, ANEXO11, p. 9-16).

(xii) ficha de evolução clínica, em nome da autora, qualificada como lavradora,
com registros de atendimento a partir de 19/8/2002 (Evento 1, ANEXO11, p. 17).

(xiii) ficha de atualização cadastral da agropecuária, datada em 1/8/2007, em
nome do marido da autora, na condição de comodatário, no Sítio Aparecida, cuja propriedade
pertence a Keilla Cristina Peterle Modolo (Evento 1, ANEXO11, p.8).

(xiv) entrevista rural, em nome da autora, declarando que entre 2003 e 2009
trabalhou certo período como conselheira tutelar e como motorista de transporte rural, sempre
conciliando, mesmo nesse período, as atividades com o trabalho rural; a propriedade em que
exercia o labor rural pertencia ao esposo até 1995, sendo que em 2001 foi comprada
novamente e a titularidade da terra ficou com os filhos.

(xv) escritura pública de dação em pagamento, lavrada em 21/9/1995,  com
transferência de propriedade de imóvel, em que o marido da autora é qualificado como
lavrador (Evento 11, ANEXO2, p. 1-2).

(xvi) nota fiscal de produtor rural, em nome do marido da autora, com emissão
em 31/8/1993 (Evento 11, ANEXO2, p. 5).
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Ainda, em audiência realizada em 3/12/2018, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, conforme transcrição na sentença abaixo:

Depoimento Pessoal:

Na roça começa a trabalhar muito cedo, com dez ou onze anos já ajudava seus pais na roça,
nasceu lá; a roça era de seu pai; ficava perto da onde mora em Domingos Martins, no
interior; lá era São Bento; lá plantavam verdura, repolho, pimentão, tomate, feijão, o que
sempre plantam na região; na roça trabalhavam seus pais e seus irmãos, tinha dois irmãos; só
a família, não tinha gente de fora; seu pai não tinha outra atividade, só rural; sua mãe e
irmãos também só rurais; lá vendiam as verduras para se manter, vendiam repolho,
tomate para poder manter a casa; trabalhou sem parar com a família, estudou muito pouco,
mesmo quando estudava, quando chegava em casa ia para a roça trabalhar; trabalhou esse
período; casou com dezoito anos em 1979; seu marido e sua família são todos agricultores;
continuam na roça; seu marido é Ademir; Ademir trabalhava na roça e surgiu uma
oportunidade de ter um transporte escolar, lá onde moram tem uma escolinha, então surgiu
essa oportunidade e foi oferecida a Ademir, mas é assim: vai de manhã, pega os alunos e leva
para a escola, quando chega em casa, trabalha na roça, todo mundo junto, quando dava o
horário, levava os alunos para casa, voltava e continuava trabalhando na roça; o carro do
transporte era uma Kombi, era de Ademir mesmo; Ademir comprou a Kombi, a prefeitura
passa para a cooperativa e a cooperativa é que pagava, isso é uma forma de complementar a
renda de sua família; não tem idéia para falar quanto Ademir ganhava porque ele é que
recebia; a renda da produção era maior do que a do transporte, porque a produção era maior;
lá tem mês que se colhe mais, tem mês que é menos, tinha mês que vendiam umas duas mil
caixas de repolho, quinhentas caixas de tomate, mas tinha mês que vendia menos, dá uma
média de uns R$ 3.500,00 ao mês mais ou menos; isso era para a família inteira, depois de
casada; nessa época a terra era de Ademir; nessa terra quem produzia era só sua família, a
autora, seu marido e seus filhos; o tamanho de terra era um pedaço pequeno; não lembra qual
era o tamanho da terra de seu pai; essa terra seu pai deu de herança para seu irmãos, as
mulheres não ganharam; a autora trabalha até hoje; teve quatro filhos; os filhos estudaram
um pouco; dois filhos fizeram faculdade e os outros dois não; um filho fez engenharia
agrônoma em Alegre e outro fez pedagogia em Venda Nova; era faculdade particular, fizeram
com os recursos da roça e a família ajudando; além da Kombi, não tem outro carro; não teve
carteira de trabalho assinada.

1ª testemunha - Gentil Pereira Pinto:

Conhece a autora desde que ela nasceu, eram vizinhos, é mais velho, então lembra quando a
autora nasceu; conheceu a autora solteira morando com os pais; são do interior, sempre
trabalhou na roça, não é certo trabalhar na roça pequena, mas depois que casou a autora
trabalhou na roça sempre; a autora casou e trabalhava com seu marido; é propriedade deles
mesmo; lá uma parte é verdura, repolho, tomate, cenoura, milho, feijão, o que se usa na
agricultura; que saiba lá trabalha só a família, não tem empregado; o marido da autora já
trabalhou uma época com transporte escolar; hoje não sabe dizer se ainda está trabalhando
com o transporte, porque ele se aposentou, vê o carro transportar, mas não sabe; o marido da
autora trabalhava no transporte e na roça também, o que sabe é que era um transporte
pequeno, entregava as crianças e tinha tempo de trabalhar na roça, plantar as coisas; desde
que conheceu a autora e desde que casou sempre trabalhou na roça com seu marido; lá eles
vendiam o que era produzido para se manter dentro de casa; é muito difícil de falar quanto de
renda que isso gerava, é pouco porque essa agricultura é muito difícil, o depoente é agricultor
também, talvez plante, colhe e vende bem, mas depois faz mais dois plantios e não vende, dá
até prejuízo, então é uma coisa muito incerta; a principal fonte de renda deles (autora e seu
marido) era a da roça e não a do transporte, sobre o dinheiro do transporte não sabe o que
faziam, era uma complementação para a roça; acredita que a renda mais alta era a da roça,
só a autora pode responder isso; o carro em que faziam transporte era uma Kombi; além da
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Kombi, a autora e o marido não têm outro carro; não sabe se venderam essa Kombi; que
saiba, usam a Kombi só para o transporte escolar, acha que é um carro exclusivo para isso,
também não sabe; quem dirigia a Kombi era o marido da autora; nunca viu outra pessoa
dirigindo a Kombi para eles; não sabe se a autora já dirigiu o transporte; eles sempre
trabalhavam só na agricultura e com o transporte, vê a Kombi escolar passar, mas não sabe
como funciona.

2ª testemunha - Vanderlane Bautz:

Conhece a autora desde sempre; são vizinhas; a autora trabalha na roça; a localidade é em
Alto Jucu; é propriedade da autora; lá trabalham a autora, seu marido e seu filho; lá às vezes
tem repolho, às vezes feijão, às vezes milho, tomate, depende da época; passa lá na
propriedade e sempre vê a autora lá na roça; o marido da autora já fez transporte escolar;
mesmo com o transporte escolar ainda trabalhavam na roça, tinham tempo para isso, a
propriedade fica perto do colégio, o trajeto é curto; o colégio é em Cristo Rei; não tem
conhecimento se a autora já trabalhou fora da roça, sempre vê a autora lá; não sabe dizer se a
autora ganha mais na roça ou com o transporte escolar, não sabe nem quanto é no transporte
e na roça nunca sabe, um ano dá um tanto de dinheiro, outro ano é diferente, às vezes nem dá
nada, perde tudo; que saiba, a autora nunca saiu da roça, sempre a viu lá; com a proximidade
que tem com a autora, se ela saísse da roça, a depoente iria saber; sempre teve contato com a
autora, toda semana passa lá; sempre viu a autora lá; a autora sempre esteve em sua própria
propriedade; não sabe qual renda era a maior, se a da roça ou a do transporte; só o marido da
autora trabalha no transporte; trabalha até hoje com o transporte, passa todo dia na casa da
depoente, inclusive carregou os filhos da depoente para a escola; o marido da autora vai com
o transporte e leva as crianças, depois volta e ajuda a autora na roça; o que os dois cultivam
também vendem; acha que a produção é média, a produção não é pequena nem tão alta,
trabalham os dois mesmo na propriedade; que saiba, não contratam ninguém, sempre vê só a
família lá; o marido da autora já carregou os filhos da depoente na Kombi; acha que carrega
umas doze crianças; por muito tempo era uma escolinha só, mas fechou e agora foi para outra
um pouco maior, o marido da autora vai levar as crianças de manhã e quando é meio-dia vai
buscar os alunos da manhã e já leva os da tarde, depois pega os da tarde; o marido da autora
ainda leva os filhos da depoente; o transporte não é particular, a depoente não paga. [A
advogada da parte autora informa que o marido da autora não trabalha para a prefeitura, a
prefeitura paga a uma cooperativa e esta paga ao marido da autora, não é funcionário
público].   

3ª testemunha - Gildete Herbst:

Conhece a autora há uns quarenta anos; nesse tempo que a conhece, a autora vem
trabalhando na roça; fica em Alto Jucu; a propriedade é da autora mesmo; lá cultivam
verdura, feijão, milho; na propriedade trabalham a autora, seu marido e filhos; não tem
empregados; o marido da autora faz transporte escolar; mesmo com o transporte, continua na
roça; vê sempre o transporte passando; o horário que passa é de manhã e meio-dia; depois o
marido tem o tempo livre; não conhece o conselho tutelar no município; nesse tempo que
conhece a autora, ela sempre trabalhou na roça; não sabe informar se o que ganham no
transporte escolar pe mais ou menos do que ganham na roça; a autora nunca trabalhou no
transporte escolar; a autora sempre trabalhou só na roça, nunca teve outra atividade; com a
proximidade que tem, se a autora tivesse outra atividade o depoente saberia; não sabe porque
no CNIS da autora há registros de trabalho na cooperativa de transporte.   

Consta, no processo administrativo acostado autos, que o INSS não reconheceu
a atividade campesina da autora, na qualidade de segurada especial, nos períodos de
31/5/1982 a 24/7/1995 e 20/9/2001 a 15/3/2017 (Evento 1, PROCADM16, p.6).
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Quanto ao primeiro intervalo, percebe-se que a prova testemunhal foi
suficiente para ampliar a eficácia dos documentos apresentados, nos termos da
Súmula 577/STJ. A certidão de casamento da autora indica que a celebração do matrimônio
ocorreu em 29/1/1979 e que, à época, seu cônjuge já era qualificado como lavrador. Em
31/5/1982, o casal adquiriu a propriedade de imóvel rural, sendo informada, na escritura de
compra e venda, a qualificação do esposo da autora como lavrador.

Pela leitura do depoimento pessoal da autora e das testemunhas, sobretudo a
primeira delas, nota-se que a autora acompanhou seu marido no labor campesino após o
casamento, tanto que adquiriram, em 1982, propriedade rural para produção agrícola. Dessa
forma, o trabalho rural a partir de 31/5/1982, em regime de economia familiar, considerando
que era exercido pela parte autora e seu cônjuge, restou devidamente comprovado.

No entanto, em 21/9/1995, ocorreu a transmissão da propriedade rural, por meio
de dação em pagamento, tendo em vista que a autora e seu esposo possuíam dívida não
quitada com oferecimento de garantia hipotecária, contraída com José Augusto Mayer
(Evento 11, ANEXO2, p.1-2).

Dessa forma, os documentos juntados, bem como os depoimentos ouvidos, só
são aptos a confirmar a atividade rural até 21/9/1995. 

Quanto ao intervalo de 20/9/2001 a 15/3/2017, observa-se que a autora passou a
verter contribuições, como contribuinte individual, entre 1/8/2003 e 30/11/2009, com
vínculos alternados entre o município de Domingos Martins e a Cooperativa de Transportes
Urbanos Serra Verde.

Sobre essas contribuições, a sentença destacou o seguinte:

(...)

As testemunhas confirmaram que, pelo menos desde quando se casou, a autora sempre exerceu
atividade rural junto com o marido em imóvel rural próprio, situado na localidade de Alto
Jucu.

Em contrapartida, ficou provado que a autora atuou como membro de conselho tutelar no
período de abril/2003 a fevereiro/2006. A remuneração no período abril/2003 a
dezembro/2004 está informada no evento 1, ANEXO 12, fls. 2 a 4. A partir de 2005, a
prefeitura emitiu relatório com o valor das contribuições previdenciárias arrecadadas ao
INSS, com registro de último pagamento em fevereiro/2006 (evento 1, ANEXOS 12, 13 e 14). 

No CNIS consta registro de salários-de-contribuição de segurado contribuinte individual em
nome da autora no período de agosto/2003 a abril/2006, mas os pagamentos eram feitos pela
prefeitura com atraso, isso é o que justifica o parcial descompasso de períodos entre a
certidão da prefeitura e o extrato do CNIS (evento 4, CONT2).

No processo administrativo, a autora admitiu ter atuado como conselheira tutelar. O membro
de conselho tutelar, quando remunerado, enquadra-se como segurado contribuinte individual
(art. 9º, § 15, inciso XV, do Decreto nº 3.048/99). Se a prefeitura apurou salários-de-
contribuição é porque a autora foi remunerada pelo trabalho no conselho tutelar. A
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remuneração mensal da autora equivalia a aproximadamente 1,5 salário mínimo. Por
exemplo, em 2003 a autora recebia R$ 351,00, quando o salário mínimo vigente estava fixado
em R$ 240,00 (evento 1, ANEXO 12).

Ainda que a autora tenha exercido concomitante atividade rural, não tem direito à averbação
desse tempo de serviço rural. O trabalhador rural só tem direito à aposentadoria sem recolher
contribuições previdenciárias se puder ser qualificado como segurado especial. O segurado
especial exerce atividade rural em regime de economia familiar. Entende-se como regime de
economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à
própria subsistência (redação original do art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Por isso, se o
trabalhador rural simultaneamente possui outra fonte de renda própria com valor superior ao
salário mínimo, a qualidade de segurado especial fica descaracterizada.

A autora não tem direito à averbação de  tempo de serviço rural no período de abril/2003 a
fevereiro/2006.

Dados extraídos do CNIS também apontam que a autora recebeu remuneração da Cooperativa
de Transportes Serra Verde entre março/2006 e novembro/2009 (evento 1, CNIS15, fl. 2).

A cooperativa de transportes efetuou pagamentos em nome da autora até novembro/2009.
Justamente a partir de dezembro de 2009, os pagamentos passaram a ser feitos em nome
do marido da autora (evento 1, CNIS15, fl. 3).

As três testemunhas confirmaram que o marido da autora trabalhava com transporte escolar
simultaneamente ao exercício da atividade rural. A terceira testemunha acrescentou que a
autora nunca trabalhou no transporte escolar.  

Conjugando a prova documental com a testemunhal, depreendo que os pagamentos efetuados
pela Cooperativa de Transportes Serra Verde em nome da autora no período de março/2006
a novembro/2009, na verdade, se referiam ao trabalho prestado pelo marido da autora.

O fato de o marido da autora ter prestado serviços de transporte escolar desde
março/2006 não necessariamente impede a qualificação da autora como segurada especial,
enquanto exercia individualmente a atividade rural, desde que comprovada a
indispensabilidade do labor rural para a subsistência familiar. Esse é o entendimento
consolidado na Súmula nº 41 da Turma Nacional de Uniformização: “A circunstância de um
dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a
descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser
analisada no caso concreto”.

O trabalhador rural pode ser qualificado como segurado especial mesmo quando outro
membro da família exerce atividade diversa da agrícola. Entretanto, o exercício da atividade
rural deve ser indispensável para a subsistência da família. Tal entendimento tem como norte
o disposto no artigo 11, VII, § 1º da Lei 8.213/91, ao conceituar o regime de economia familiar
como sendo aquele em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração.

Rendimentos de atividade urbana que não superem o valor de dois salários mínimos
presumivelmente não tornam dispensável o trabalho rural do cônjuge, conforme
jurisprudência do TRF da 4ª Região (APELREEX 0020180-73.2014.404.9999, Sexta Turma,
D.E. 24/05/2016; APELREEX 0018715-29.2014.404.9999, Quinta Turma, D.E. 11/11/2015;
Apelação Cível 0007819-29.2011.404.9999, Sexta Turma, D.E. 26-09-2011; Apelação Cível
0006403-26.2011.404.9999, Sexta Turma, D.E. 22-08-2011; AC 0000314-84.2011.404.9999,
Sexta Turma, D.E. 16-06-2011; AC 0014562-55.2011.404.9999, Sexta Turma, D.E. 21-11-
2011; TRF4, AC 0008495-11.2010.404.9999, Quinta Turma, D.E. 21/07/2011).
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Porém, “superado o montante de dois salários mínimos percebidos pelo cônjuge, fica
descaracterizada a qualidade de segurado especial, sendo inviável o reconhecimento do
exercício da atividade rural” (TRF4, APELREEX 0020180-73.2014.404.9999, Sexta Turma,
D.E. 24/05/2016).

(...)

Reitera-se, portanto, o entendimento da sentença quanto à impossibilidade de
reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar no intervalo entre abr/2003 a
fev/2006, quando a autora atuou como conselheira tutelar, auferindo remuneração. 

No que concerne aos vínculos urbanos do marido, percebe-se que, embora não
descaracterizem, por si só, a atividade rural da autora, os serviços prestados como motorista
de transporte escolar indicam que o labor campesino tornou-se um meio subsidiário de renda,
sobretudo porque as remunerações atingiram valores, muitas vezes, superiores a dois salários
mínimos.

Assim, a atividade campesina da parte autora, na qualidade de segurada
especial, restou devidamente comprovada apenas entre 31/5/1982 e 21/9/1995, intervalo que
deve ser averbado pela autarquia no CNIS. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar parcial provimento
a ele, determinando a averbação do intervalo de 31/5/1982 a 21/9/1995 no CNIS da parte
autora, na qualidade de segurada especial, Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318877v36 e do código CRC 7eae0f94.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5005715-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NEIDE MARIA PETERLE MODOLO (AUTOR)
ADVOGADO: ANA MARIA DA ROCHA CARVALHO (OAB ES3844ES)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar parcial provimento a ele, determinando a averbação
do intervalo de 31/5/1982 a 21/9/1995 no CNIS da parte autora, na qualidade de segurada
especial, Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375939v2 e do código CRC 8cd5edb2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5003366-66.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA RIZO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 

Em suas razões recursais (Evento 18), alega, em síntese, que (i) o STJ e a TNU
têm posicionamento firmado no sentido de que a descontinuidade do labor rural não
descaracteriza a condição de segurado especial e (ii) o fato de  ter exercido atividade de
caráter urbano não impede a concessão do benefício pleiteado, tendo em vista que o art. 143
da Lei 8.213/1991 permite a descontinuidade do trabalho campesino.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 22). 

VOTO

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

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

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

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

No caso, a parte autora, nascida em 6/6/1961, cumpriu o requisito etário em
6/6/2016, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima,
nos termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência
(pelo menos de 6/6/2001 a 6/6/2016), a parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os
seguintes documentos (Evento 1 - PROCADM2):

(i) ficha de filiação (1973) e recolhimentos (1973/1995) ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Castelo/ES, em nome do pai  (Evento 1, ANEXO6, p.1-5).

(ii) certidão de casamento celebrado em 26/7/1980, qualificando o marido como
lavrador (Evento 1, ANEXO6, p.6).

(iii) carteira de dependente referente à filiação de seu esposo ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Castelo/ES (Evento 1, ANEXO6, p.7).

(iv) recolhimentos ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo/ES, em
nome do cônjuge, entre 1980 e 1989 (Evento 1, ANEXO6, p.10).

(v) declarações de internação na Santa Casa de Misericórdia Castelense, nos
anos de 1981, 1982 e 1988, informando a residência da autora em Mundo Novo, no interior
do município de Castelo (Evento 1, ANEXO7, p.1-3).

(vi) fichas de matrícula, em nome dos filhos, qualificando o esposo da
autora como lavrador, em 6/3/1996 (Evento 1, ANEXO7, p.4-6).

(vii) notas fiscais de compra de produtos agrícolas, em seu nome, em 5/12/2017
e 18/1/2018 (Evento 1, ANEXO8).

Como se observa, o início de prova material apresentado pela parte autora
refere-se a tempo extremamente distante do período de carência que seria necessário
comprovar, ou seja, nos 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento (27/8/2003 a
27/8/2018) ou ao implemento da idade (6/6/2001 a 6/6/2016).

Os documentos são relativos às décadas de 70, 80 e 90, como as fichas de
filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo, tanto em nome do pai quanto do
marido da autora, a certidão de casamento, qualificando o cônjuge como lavrador, além de
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declarações de internação da autora e de fichas de matrícula de seus filhos. Nota-se que o
único início de prova material recente seriam as notas ficais, emitidas em nome da autora, do
final de 2017 e início de 2018.

Registre-se que há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural,
admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde que
esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de continuidade que
permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa
definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-
60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de
que todo trabalhador rural que nos curtos períodos de entressafra deixa o campo em busca
de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides campesinas.

Contudo, em 13/10/2009, a TNU firmou o entendimento de que a
descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda
da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de
forma intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5).

Porém, no caso dos autos, a autora nem sequer exerceu períodos intercalados de
atividade rural e urbana. Consta, nos autos, que ela se afastou do campo de 1996 a 2017,
conforme ela mesma afirma na inicial:

A parte Autora laborou na condição de segurada especial de forma continua até 06 de março
de 1996, sendo que após o ano de 1996 a Autora se evadiu do meio rural, contudo, retornou
ao labor rural braçal em 01 de dezembro de 2017, conforme comprova através de notas fiscais
anexas de produtos agrícolas adquiridos para a lavoura.

Na verdade, o trabalho campesino transcorreu em lapso muito anterior à data de
implementação do requisito etário ou mesmo do requerimento administrativo, o que vai de
encontro com a determinação de que a carência seja cumprida no intervalo imediatamente
anterior à verificação de uma das referidas condições, de acordo com a Súmula 54/TNU.

Assim, deve ser mantida a sentença pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000326864v18 e do código CRC e562eb85.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5003366-66.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA RIZO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ADRIANA D OLIVEIRA RIZO (OAB ES022560)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375953v2 e do código CRC 716bdb2a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000574-33.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LEOCLECIO JOAQUIM LORENCAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 

Em suas razões recursais (Evento 27), alega, em síntese, que (i) a sentença
afirmou que os períodos remotos (25/1/1955 a 4/2/1983) em que o autor exerceu atividade
rural não podem ser somados aos últimos 10 anos trabalhados (a partir de 2006), pois o
período necessário deve ser imediatamente anterior ao requerimento administrativo, (ii) o art.
143 da Lei 8.213/91 estabelece que a descontinuidade da atividade rural a ser comprovada no
período imediatamente anterior ao requerimento não obsta a percepção do benefício da
aposentadoria rural por idade, (iii) foram apresentadas diversas provas materiais, (iv) a prova
testemunhal confirmou que cuida da roça e que seu filho o auxilia nas atividades mais rígidas,
(v) não há qualquer vínculo urbano no CNIS e (vi) quanto aos períodos remotos anteriores a
1991, ainda não há definição do Tema 1007 pelo STJ e, portanto, devem ser suspensos os
processos judiciais de aposentadoria híbrida até o julgamento. 

Contrarrazões da parte contrária (Evento 27). 

VOTO

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

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

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

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

(i) certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR), emitido no exercício de
2017, em nome do autor, referente ao Sítio Lorenção I, com área de 15,8 hectares (Evento 1,
OUT6). 

(ii) escritura de compra e venda, referente a contrato celebrado em 10/10/1973,
na qual consta o autor, qualificado como lavrador, como comprador de imóvel rural situado
no Córrego Bley e Prata, no município de São Gabriel da Palha, medindo 585.633 m2, com
500 cafeeiros, uma casa de morada e meio alqueire em pasto sem cerca e capoeiras, com
reconhecimento de firma em 11/10/1973. (Evento 1, PROCADM9, p.9-12).

(iii) escritura de compra e venda, referente a contrato celebrado em 26/7/1962,
na qual consta o autor, qualificado como lavrador, como comprador de propriedade rural em
lugar denominado Rio São José, no município de São Gabriel da Palha, medindo 158.000 m2,
com firma reconhecida em 3/6/1985 (Evento 1, PROCADM9, p.13-14).

(iv) escritura de compra e venda, referente a contrato celebrado em 13/4/2012,
na qual consta o autor, qualificado como lavrador, como vendedor de imóvel em São Gabriel
da Palha, medindo 409.355 m2, com firma reconhecida em 13/4/2012 (Evento 1,
PROCADM9, p.27).

(v) tabelas para cálculo da contribuição rural do empresário ou empregador
rural, em nome do autor, relativas ao imóvel rural Fazenda Lourenção,  medindo 115 ha, nos
anos de 1998 a 2004 (Evento 1, PROCADM9, p.43-50).

(vi) recibos de entrega de declaração de ITR, referente ao Sítio Lourenção I,
com área de 15,8 ha, nos exercícios de 2008-2010 e 2012-2015 (Evento 1, PROCADM9,
p.59, 64, 69, 74, 80, 84, 88).
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(vii) certificados de cadastro de imóvel rural (CCIR), em nome do autor,
referentes a imóvel de 15,8 ha, classificado como pequena propriedade, nos exercícios de
2008-2014 (Evento 1, PROCADM9, p.93-94).

(viii) certidão de cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), em nome no autor, referente ao imóvel Fazenda Lorenção, qualificando como
empregador II-B, em área de 116 ha, no município de São Gabriel da Palha, no exercício de
1987 (Evento 1, PROCADM9, p.12).

(ix) certificados de cadastro de imóvel rural (CCIR), em nome do autor,
referentes a imóvel de 115,8 ha, classificado como média propriedade, nos exercícios de
1998-1999 (Evento 1, PROCADM9, p.114).

(x) certificados de cadastro de imóvel rural (CCIR), em nome do autor,
referentes a imóvel de 115,8 ha (5,79 módulos fiscais), classificado como média propriedade,
nos exercícios de 2000-2002 (Evento 1, PROCADM9, p.115).

(xi) contrato de parceria agrícola, tendo o autor como outorgante, qualificado
como proprietário rural, e Pedro João Totola e Luciene Luzia de Souza Totola como parceiros
outorgados, com cessão parcial de uma área de aproximadamente 4 hectares, contendo cerca
de 9 mil pés de café, da variedade conilon, sendo o prazo do contrato de 3 anos, com início
em 1/7/2005 e término em 1/7/2008, com firma reconhecida em 5/10/2005 (Evento 1,
PROCADM9, p.129).

(xii) termo aditivo de contrato, determinando que a área do contrato
mencionado no item "xi" foi ampliada para 8 hectares, contendo aproximadamente 12 mil pés
de café conilon, e que o prazo de término do contrato foi estendido para 1/6/2016 (Evento 1,
PROCADM9, p.130).

(xiii) termo de rescisão de parceria agrícola firmada com Pedro João Totola e
Lucilene Luzia de Souza Totola, por iniciativa destes, a partir de 16/7/2013 (Evento 1,
PROCADM9, p.135).

(xiv) contrato de parceira agrícola, tendo o autor como outorgante, qualificado
como proprietário rural, e Luiz Antônio Souza e Adriana Stange Souza como parceiros
outorgados, para cultivo de área contendo aproximadamente 15 mil pés de café, da variedade
conilon, pelo prazo de 10 anos, iniciado em 1/7/2007, com firma reconhecida em
4/10/2008 (Evento 1, PROCADM9, p.136-140).

(xv) termo de rescisão de parceria agrícola firmada com Luiz Antônio Souza e
Adriana Stange Souza, por iniciativa destes, a partir de 16/7/2013 (Evento 1, PROCADM9,
p.141).

Ainda, em audiência realizada em 26/11/2018, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que aduziram o seguinte:

Depoimento Pessoal - Leoclécio Joaquim Lourenção:
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Afirmou que trabalha na roça e tem meeiro também; que é proprietário rural;
que a propriedade mede 61,9 hectares; que tem dois meeiros; que cada meeiro
cuida de uma média de 2,5 hectares; que tem a propriedade há cerca de 40 anos;
que a terra já foi maior que 60 hectares; que já vendeu parte dela; que a terra já
possuiu 116 hectares; que vendeu essa parte por volta dos anos 2000; que só em
2012 conseguiu escriturar; que a propriedade de 116 hectares tinha apenas
algumas fontes pequenas de água; que a área tinha morros; que um pedaço da
propriedade é separado do outro; que já pegou a terra desmatada; que não aluga
pasto na propriedade; que planta café; que trabalha com mais de 5 mil covas;
que tem uma área com plantio de café e eucalipto abandonada; que
um filho também trabalham na terra; que não tem caminhão, só um carro da
roça; que não lembra quantas covas de café os meeiros cultivam; que não
contrata pessoas para colher o café; que apenas recebe o auxílio do filho e de
amigos; que as filhas ajudam a cuidar da casa; que vão para lá no final de
semana; que a separação entre as propriedades é de apenas 400 metros; que
mora sozinho numa das partes da propriedade; que na outra parte existem 3
casas; que numa casa mora seu filho e nas outras duas os dois meeiros; que o
carro de passeio que possui é um Corcel antigo.

1ª Testemunha - Raul Borcharte:

Afirmou que conhece o autor desde 1970, quando tinha uns sete ou oito anos;
que não é parente do autor; que o autor sempre trabalhou na roça, na
propriedade dele; que ele tinha umas terras junto com o pai e os irmãos; que
depois dividiram; que a terra devia ter cerca de 700 hectares; que acha que
menos; que parte da terra foi vendida em 2010, 2012; que havia meeiros na
propriedade; que hoje o autor tem 4 meeiros, mas que não sabe dizer a
quantidade antes da venda de parte da terra; que são meeiros pequenos; que os
meeiros plantam café; que o autor cuida atualmente de cerca de 8 mil pés de
café; que o autor é divorciado e tem 3 filhos; que tem um filho que mora na
propriedade e o ajuda; que na área não cultivada tem um pequeno pedaço de
pasto; que o autor não aluga pasto; que tem uma mata pequena no terreno; que
também tem uma mata pequena de eucalipto; que o pai do autor era proprietário
de terra e não meeiro; que antigamente o autor morava em um lugar conhecido
como Barra do Bley; que naquela época cultivavam café, milho; que quem
trabalhava era a família; que trabalhavam o autor, seu pai, seus irmãos; que
desde quando o autor tinha cerca de 12 anos sempre trabalhou na roça; que
depois que casou a esposa ajudava e os filhos também; que não tinham
empregados; que no período mais atual o autor colhe o café com os meeiros e
troca dia; que as vezes algum vizinho ajuda; que o filho ajuda. 

2ª Testemunha - Humberto Borchardt:

Afirmou que conhece o autor desde moleque; que o autor trabalha na roça; que
a propriedade é dele; que não sabe ao certo o tamanho da propriedade; que é
proprietário rural também, com 1 alqueire de terra; que a propriedade do autor é
bem maior; que o autor tem meeiros; que acha que são 2; que não sabe há
quanto tempo os meeiros estão lá; que mora há cerca de 2,5km de distância; que
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passa por ali quando vai para o posto de Saúde ou para São Gabriel da Palha;
que o autor não cuida de muito café; que na época de colheita o autor recebe
ajuda do filho e do genro; que às vezes as pessoas da comunidade onde o autor
mora ajudam ele no sábado e pronto; que não sabe dizer se a propriedade já foi
maior; que nunca viu o autor exercer outros serviços fora da roça; que ele não
aluga pastos; que existe um pedaço pequeno de pasto, numa "parambeira", onde
não tem como plantar nada; que não tem nada nessa área, só capoeira; que
quando o rio enche, cobre essa parte; que os pais do autor também moravam na
roça; que o pai do autor tinha terra; que era só a família que trabalhava; que lá
cultivavam de tudo; que puxavam milho e café usando bois; que plantavam
milho, feijão, arroz, café.        

3ª Testemunha - Sandro Alfredo Angeli:

Afirmou que conhece o autor há 56 anos; que o autor trabalhava com o pai; que
depois se mudou pra outro terreno e se tornou o dono da terra; que o depoente
possui propriedade rural com 100 hectares; que a propriedade do autor era
menor; que o autor vendeu um pedaço de terra; que a venda tem bastante tempo;
que antes de vender a terra era maior que a do depoente; que deve ter cerca de
quatro meeiros na propriedade; que não sabe o tamanho da área cultivada pelos
meeiros; que, contando a produção inteira da propriedade, o cultivo seria de
cerca de 50 mil pés de café; que o filho do autor e os meeiros ajudam na época
da colheita; que não tem empregados na propriedade; que não tem secador na
propriedade.

No caso, o autor, nascido em 25/1/1943, cumpriu o requisito etário em
25/1/2003 e, aplicando-se a tabela progressiva prevista no art. 142 da Lei 8.213/91, deve
comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de
132 (cento e trinta e dois) meses, imediatamente anterior ao requerimento administrativo (art.
39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n.º 54 da TNU. 

Assim, o autor deve comprovar o labor campesino de 25/1/1992 a 25/1/2003
(implemento da idade) ou, ainda, entre 25/10/2005 e 25/10/2016 (data do requerimento
administrativo).

 Compulsando os autos, percebe-se que, dentro dos lapsos que se pretende
provar, apenas um dos documentos qualifica o autor como lavrador (Evento 1, PROCADM9,
p.27), datado em 2012. No entanto, não foram apresentados quaisquer outros que pudessem
endossar seu trabalho campesino, como comprovantes de compra de insumos agrícolas, ficha
de filiação ao sindicato, notas fiscais de produtor rural etc.

Na realidade, restou efetivamente comprovado apenas que o autor é proprietário
rural de longa data. Inicialmente, adquiriu propriedade em conjunto com seus irmãos,
localizada em local denominado Córrego Bley e Prata, em 1973 (Evento 1, PROCADM9,
p.9-12). Na escritura de compra e venda, consta a qualificação do autor como lavrador.
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Contudo, trata-se de período extremamente remoto, muito anterior aos lapsos que poderiam
ser comprovados, ou seja, nos 132 meses anteriores ao implemento da idade ou do
requerimento administrativo.

Nesse sentido, a TNU, no julgamento do PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318, enfrentou o Tema 168, para saber se é possível o cômputo de período
rural, remoto e descontínuo, laborado em regime de economia familiar, para fins de concessão
de benefício de aposentadoria por idade híbrida. E, em 27/8/2018, fixou a seguinte tese:

Para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, só é
possível somar o tempo de contribuição urbano ou rural, o tempo de serviço
rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao
implemento da idade ou ao requerimento administrativo, ainda que de forma
descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do
benefício.

Quanto aos intervalos de 25/1/1992 a 25/1/2003 ou 25/10/2005 a 25/10/2016,
percebe-se que o início de prova material não fornece indícios do efetivo labor rurícola pelo
autor, na qualidade de segurado especial, comprovando apenas que o trabalho campesino
ficava a cargo de seus meeiros e que a parte autora é proprietária rural.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida por seus próprios
fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321228v51 e do código CRC 45b9543e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000574-33.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LEOCLECIO JOAQUIM LORENCAO (AUTOR)
ADVOGADO: EMANUELLA COMÉRIO SCHULTHAIS (OAB ES023176)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375955v2 e do código CRC b91d6307.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000402-91.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ILMA CONCEICAO GUERRINI (AUTOR)

RELATÓRIO

SEGURADA ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA
PELO TEMPO DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. AVERBAÇÃO DE
ATIVIDADE RURAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NO PERÍODO DE
18/09/2014 ATÉ A DER, JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE, E DE 1992
ATÉ 2005, COM BASE EM INÍCIO DE PROVA MATERIAL, QUE ORA
RECONHEÇO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA O PERÍODO
DE 2005 A 2014. IMPOSSIBLIDADE. DOCUMENTOS DO CÔNJUGE COM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO URBANO NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL.  CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP.

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 27/10/2017.

Sentença: julgou procedente o pedido, por considerar comprovada a qualidade
de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, pela existência
de prova documental nos períodos de 1992 até 2005 e de 2014 a 2017, corroborada pela
prova testemunhal.

Razões da parte recorrente: não há como há início de prova documental para o
extenso período de 2005 a 2014, tendo a sentença se baseado exclusivamente em prova
testemunhal, e por via de consequência, com a exclusão de tal período a Autora não cumpriu
a carência necessária de 180 meses. Por fim, requer a aplicação do art. 1º. F, da Lei no.
9.494/97.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO
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Sabe-se que a parte autora nasceu em 14/01/1962 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 27/10/2017, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2017, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

 

 

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurado especial pelo tempo de carência para o benefício,
com o redutor etário, aos 55 anos.

 

 

 

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...) Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser
fundada em prova documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de
prova material.

Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o
período de carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no
enunciado nº 14 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Analisando os autos, tendo em vista que a autora completou 55 (cinquenta e
cinco) anos de idade em 14/01/2017, e ingressou com requerimento administrativo em
27/10/2017, exige-se uma carência de 180 meses (15 anos) de atividade rural, nas condições
legalmente estabelecidas.
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Ressalto, desde logo, que o INSS reconheceu administrativamente o exercício
de atividade rural entre os períodos de 18/09/2014 a 27/10/2017 (evento 1, doc. 15, fls. 12),
mesmo tendo a informação da atividade urbana exercida pelo cônjuge da parte autora,
portanto, não considerou a renda do marido preponderante a ponto de desqualificar o trabalho
rural da autora.

Há nos autos os seguintes documentos, dentre outros: a) Ficha de Matrícula
escolar dos filhos, constando profissão de lavradora, (evento 1, doc. 5 , fls. 6/8); b) Prontuário
ambulatorial com dados da requerente referentes ao período de 01/01/200 até 26/01/2017,
constando profissão de lavradora; c) Contrato de parceria agrícola firmado em
16/09/2014; d) Declaração de Exercício de Atividade Rural fornecida pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais (evento 1, doc. 13, fls. 9).

Tal documentação mostra-se início suficiente de prova material do exercício de
atividade rural; contudo, a outorga do benefício depende da complementação desta prova
documental, a fim de atestar o efetivo desempenho dessa atividade pelo período de carência
previsto legalmente.

Assim, com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos,
designou-se audiência, na qual a autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas,
por ela arroladas, foram inquiridas.

As declarações foram unânimes no sentido de que a autora é trabalhadora rural e
exerce atividade rurícola, seja na forma de meeira ou diarista, desde 1992, passando por três
propriedades diferentes.

Dessa forma, entendo que as provas documentais apresentadas foram
corroboradas pelas provas testemunhais produzidas, de sorte que o conjunto probatório
produzido é suficiente para atestar o exercício de atividade rural pelo tempo de carência
necessário à concessão da aposentadoria por idade rural. Explico.

As provas documentais apresentadas comprovaram o efetivo labor rural da
autora até o ano de 2005, marco este que não compreende todo o período invocado, mas que
demonstra a continuidade do labor rurícola corroborado pelas provas testemunhais
produzidas, as quais foram unânimes no sentido de que a autora é trabalhadora rural desde
1992.

    Sendo assim, considerando a inexistência de vínculos empregatícios da parte
autora em sua CTPS ou Cadastro Nacional de Informações Sociais no referido período, bem
como diante da existência de documentos aptos a atestarem o labor campesino desempenhado
no referido interregno, entendo que o trabalho rural da demandante restou comprovado no
período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário.

Dado o exposto, entendo ser inegável a condição de segurada especial da autora,
fazendo jus ao recebimento do benefício pleiteado.

DISPOSITIVO
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ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da
Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade
rural. Fixo o início do benefício (DIB) em 27/10/2017 data do requerimento administrativo, e
o início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença. JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código
de Processo Civil. (...)”

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade.

 

 Isso porque o início de prova material juntado pela autora aos autos, com a
finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é extremamente precária quanto
ao tempo relativo a 2005 até 2014, data de celebração do contrato de parceria agrícola,
conforme esclarecido a seguir.

 

Insta registrar que a parte autora apresentou, como início de prova material, para
o período anterior, a declaração do proprietário rural para qual trabalhou, no período de 1992
a 2005, no entanto, não há qualquer documento relativo período de 2005 a 2014, antes da
celebração do contrato de parceria agrícola para o tempo já reconhecido administrativamente.

 

Outrossim, conforme se observa pela leitura do CNIS do seu conjuge, na
verdade, este manteve vínculo empregatício, na qualidade de empregado urbano, no período
de 01/03/1983, até possivelmente a presente data, com remuneração semelhante a um salário
mínimo.

 

Não se desconhece que, conforme entendimento do STJ, é possível que os
documentos que qualificam uma pessoa como lavrador, podem ser estendidos ao seu cônjuge.

 

Contudo, o caso em tela revela-se distinto, o que obsta a aplicação desse
entendimento.
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In casu, o marido da autora era empregado urbano, tratando-se de contrato de
trabalho personalíssimo, e a existência de vínculo empregatício afasta o regime de economia
familiar, o que obsta que os documentos do cônjuge sejam aproveitados pela autora. A
utilização de documento de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e
o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente. Nesse sentido:

 

 

EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DOCUMENTOS DO
CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. INCIDENTE
IMPROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício de aposentadoria rural por idade. 2.
Sentença de procedência do pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal Suplementar
do Paraná, sob argumento de que o início de prova material apresentando pela demandante,
que está em nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é empregado rural
na propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime familiar, mas
trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela
parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o
acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de Goiás no
julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente incidente
deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não implica reexame
da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do posicionamento adotado
pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada a condição de segurada
especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a atividade de empregado rural.
9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a melhor para o caso dos autos. 10.
Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa de empregado rural ser segurada
especial, mas do fato de que todos os documentos apresentados eram do marido e se referiam
a período durante o qual era empregado de fazenda. Assim considerou o acórdão, que entendo
apropriado. Eis o trecho correspondente: "Os documentos apresentados estão em nome do
marido, só que o marido da autora, no período a que se referem os documentos, era
empregado. Ainda que sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o
regime de economia familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à
autora. O emprego do documento de um membro da família pressupõe regime de economia
familiar e o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas
trabalha individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos
termos acima. (PEDILEF 200970530013830, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE
OLIVEIRA, TNU, DOU 30/03/2012.)
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Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), no tocante ao período de 1992 a 2005, sendo vedada a
comprovação de trabalho rurícola unicamente por meio de prova testemunhal, a teor do art.
55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149/STJ, isto é, amparada na declaração prestada
pelo proprietário rural.

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
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probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

Com efeito, não há início de prova material em nome da Autora para o período
de 2005 até 2014, dentro do período de carência, não há como se proceder a averbação deste
tempo, na data anterior a celebração do contrato de parceria agrícola, em 18/09/2014.

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, bem como sua qualidade de segurada especial, no período anterior a 18/09/2014,
poderá posteriormente ingressar com nova demanda para concessão do benefício pleiteado.

 

Recurso da parte Ré conhecido e provido parcialmente para determinar a
exclusão do tempo rural no período de 2005 a 2014 e determinar a averbação do tempo
rural de 1992 até 2005 e, DE OFÍCIO, reformo a sentença para extinguir o feito, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, conforme fundamentação
supra, o pedido de aposentadoria por idade rural

 

Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos

 

         Voto por conhecer o Recurso do INSS e dar parcial provimento a ele, para
apenas determinar a averbação do tempo rural, no período de 1992 a 2005 e de ofício,
extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
conforme fundamentação supra, o pedido de aposentadoria por idade rural

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330413v2 e do código CRC af2f97c2.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000402-91.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ILMA CONCEICAO GUERRINI (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO TORRES VASCONCELOS (OAB ES019571)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, conhecer o Recurso do INSS e dar parcial
provimento a ele, para apenas determinar a averbação do tempo rural, no período de 1992 a
2005 e de ofício, extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do
CPC/2015, conforme fundamentação supra, o pedido de aposentadoria por idade rural.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376568v3 e do código CRC 0a723c32.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000264-33.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADA ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO TEMPO
DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE
RURAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NO PERÍODO DE 01/07/2007 A
30/06/2010 E DE 15/08/2011 A 15/08/2014, EM CONTRATOS DE PARCERIAS
AGRÍCOLAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBLIDADE.
DOCUMENTOS DO CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO PODEM
SER APROVEITADOS COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO
CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.  CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp
1.352.721/SP.

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 15/04/2016.

Sentença: julgou procedente o pedido, por considerar comprovada a qualidade
de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, pela existência
de prova documental, corroborada pela prova testemunhal.

Razões da parte recorrente: não há como se estender à parte Autora o período
rural trabalhado pelo seu cônjuge, na qualidade de empregado rural. Por fim, requer a
aplicação do art. 1º. F, da Lei no. 9.494/97.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 04/02/1953 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 15/04/2016, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2008, quando a carência exigida era 162 meses/contribuições.
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A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurado especial pelo tempo de carência para o benefício,
com o redutor etário, aos 55 anos.

 

 

 

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...) A autora completou 55 anos de idade em 2013. Requereu a aposentadoria
em 15/04/2016, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
Cópia da CTPS com dois vínculos anotados nos anos de 1998 e 2004, com registro da função
como trabalhadora polivalente em propriedade rural (Evento 1, PROCADM5 – fl.
03); contrato de parceria agrícola celebrado para o período de 01/07/2007 a 30/06/2010, com
firma reconhecida em 2007 (Evento 1, PROCADM5 – fls. 09/10); contrato de parceria
agrícola celebrado para o período de 15/08/2011 a 15/08/2014, com registro da existência de
forma verbal desde 30/05/2011, com firma reconhecida em 2011 (Evento 1, PROCADM5 –
fls. 12/14).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal
que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno
dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

Em seu depoimento pessoal a autora informou que trabalhava de meeira na
fazenda do Jesus, onde ficou por cerca de cinco anos; que depois saiu da meia e trabalhou
na diária; que depois foi trabalhar para o Cimar, na meia de café, onde também ficou por
uns cinco anos; que tem seis meses que parou de trabalhar por problemas de saúde; que
trabalhou de CTPS também em atividade rural; que também trabalhou com Cafeu, como
diarista, no km 35.   

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conheceu a autora em 1995,
na fazenda Babilônia; que a autora trabalhava como diarista; que depois a encontrou na
fazenda do Jesus Lubiana; que também era diarista.
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Por sua vez, a outra testemunha informou que conheceu a autora na fazenda do
Covre, como diarista; que ia na fazenda a trabalho e via a autora trabalhando; que não sabe
do trabalho da autora para Jesus e Cafeu; que  o marido da autora trabalha como
mosaiqueiro, em lavoura de mamão.

A prova documental apresentada atesta o trabalho rural da autora, que possui
vínculos formalmente registrados na CTPS e também contratos de parceria agrícola, de forma
que o início de prova material é consistente.

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

Corrobora o entendimento de que a família da autora sobrevive do efetivo
trabalho rural, o fato de o marido da autora ter sido empregado rural em diversas propriedades
da região, conforme consta no CNIS (Evento 13, PET5).

No caso, entendo que a autora nunca teve vínculos que invalidassem o
reconhecimento de sua condição de segurado especial, apresentando início de prova
suficientemente comprovado pela prova oral, no sentido de que sempre se dedicou
exclusivamente às lides rurais juntamente com sua família, tendo seu marido, inclusive, se
aposentado como trabalhador rural em 2013 (Evento 29, INFBEN1).

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

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu a
conceder à autora a aposentadoria por idade com efeitos retroativos à data de entrada do
requerimento administrativo em 15/04/2016 (Evento 13, PET1).(...)”

 

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade.

 

 Isso porque o início de prova material juntado pela autora aos autos, com a
finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é extremamente precária quanto
ao tempo anterior a 01/07/2007, data de celebração do primeiro contrato de parceria agrícola,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 45



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 287/580

5000264-33.2018.4.02.5003 500000330853 .V2 JRJ17255© JRJ17255

conforme esclarecido a seguir.

 

Insta registrar que a parte autora apresentou, como início de prova material, para
o período anterior, apenas dois vínculos empregatícios registrados em sua CTPS, como
empregada rural, para os períodos de 12/01/1998 a 03/08/1998 e de 19/06/2004 a 12/12/2004.

 

Contudo, conforme se observa pela leitura do CNIS do seuconjuge, na verdade,
este manteve vínculo empregatício, na qualidade de empregado rural, desde 01/07/1980, até
possivelmente a presente data, uma vez que mantinha vínculo empregatício até meados do
ano passado.

 

Não se desconhece que, conforme entendimento do STJ, é possível que os
documentos que qualificam uma pessoa como lavrador, podem ser estendidos ao seu cônjuge.

 

Contudo, o caso em tela revela-se distinto, o que obsta a aplicação desse
entendimento.

 

In casu, o marido da autora era empregado rural, tratando-se de contrato de
trabalho personalíssimo, e a existência de vínculo empregatício afasta o regime de economia
familiar, o que obsta que os documentos do cônjuge sejam aproveitados pela autora. A
utilização de documento de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e
o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente. Nesse sentido:

 

 

EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DOCUMENTOS DO
CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. INCIDENTE
IMPROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício de aposentadoria rural por idade. 2.
Sentença de procedência do pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal Suplementar
do Paraná, sob argumento de que o início de prova material apresentando pela demandante,
que está em nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é empregado rural
na propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime familiar, mas
trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela
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parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o
acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de Goiás no
julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente incidente
deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não implica reexame
da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do posicionamento adotado
pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada a condição de segurada
especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a atividade de empregado rural.
9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a melhor para o caso dos autos. 10.
Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa de empregado rural ser segurada
especial, mas do fato de que todos os documentos apresentados eram do marido e se referiam
a período durante o qual era empregado de fazenda. Assim considerou o acórdão, que entendo
apropriado. Eis o trecho correspondente: "Os documentos apresentados estão em nome do
marido, só que o marido da autora, no período a que se referem os documentos, era
empregado. Ainda que sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o
regime de economia familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à
autora. O emprego do documento de um membro da família pressupõe regime de economia
familiar e o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas
trabalha individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos
termos acima. (PEDILEF 200970530013830, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE
OLIVEIRA, TNU, DOU 30/03/2012.)

 

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), no tocante ao período anterior a 01/07/2007 e ao posterior a
15/08/2014 até a DER, sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente por
meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149/STJ,
isto é, amparada na declaração prestada pelo proprietário rural.

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
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PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

Com efeito, em razão da existência de vínculo empregatício do seu cônjuge,
como empregado rural, até meados de 2018, não há início de prova material em nome da
Autora para o período de carência, não há como se proceder a averbação do tempo de
04/08/1998 a 18/06/2004, de 13/12/2004 a 30/06/2007 e de 16/08/2014 até a DER.
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Já com relação aos contratos de parcerias agrícolas apresentados aos autos não
merece prosperar a irresignação recursal, a prova oral teve o condão de estender a sua eficácia
probatória.

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, bem como sua qualidade de segurada especial, nos períodos rechaçados, poderá
posteriormente ingressar com nova demanda para concessão do benefício pleiteado.

 

Recurso da parte Ré conhecido e provido parcialmente para determinar a
exclusão do tempo rural no período de 04/08/1998 a 18/06/2004, de 13/12/2004 a 30/06/2007
e, de 16/08/2014 até a DER e manter a averbação do tempo rural no período de 01/07/2007 a
30/06/2010 e de 15/08/2011 a 15/08/2014, DE OFÍCIO, reformo a sentença para extinguir o
feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, conforme
fundamentação supra, o pedido de aposentadoria por idade rural

 

Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos

 

         Voto por conhecer o Recurso do INSS e dar parcial provimento a ele, para
apenas manter a determinação de averbação do tempo rural de 01/07/2007 a 30/06/2010 e de
15/08/2011 a 15/08/2014, e de ofício, extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, IV, do CPC/2015, conforme fundamentação supra, o pedido de aposentadoria por
idade rural.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330853v2 e do código CRC 51305482.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000264-33.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, conhecer o Recurso do INSS e dar parcial
provimento a ele, para apenas manter a determinação de averbação do tempo rural de
01/07/2007 a 30/06/2010 e de 15/08/2011 a 15/08/2014, e de ofício, extinguir o feito, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, conforme fundamentação
supra, o pedido de aposentadoria por idade rural.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376032v3 e do código CRC cb5536b3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0026411-21.2017.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADA ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO TEMPO
DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. HOMOLOGAÇÃO DE
ATIVIDADE RURAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS PERÍODOS DE 1995 A
1998 E DE 1999 A 2008. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 02/02/2016.

Sentença: julgou procedente o pedido, por considerar comprovada a qualidade
de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, no período de
2001 a 2016, uma vez que a própria autarquia já havia homologado 11 anos, 8 meses e 20
dias, tendo a prova testemunhal comprovado que a Autora exerce atividade rural até a
presente data.

Razões da parte recorrente: não há início de prova material do exercício da
atividade rural pela parte Autora após 05/05/2008, bem como eventual atividade laborativa
como diarista exigiria o recolhimento de contribuições previdenciárias, precipuamente a
partir desta data. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença ora recorrida no tocante à
correção monetária.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 19/03/1960 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 02/02/2016, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2015, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurado especial pelo tempo de carência para o benefício,
especialmente, a partir de 05/05/2008.
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O Juízo a quo julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...) A autora completou 55 anos de idade em 2015. Requereu a aposentadoria
em 02/02/2016, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade
rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

O INSS já homologou 11 anos, 08 meses e 20 dias de tempo de
contribuição/serviço, sendo 142 de atividade rural (Evento 1, OUT6 – fl. 45).

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
recibos de compra e venda e CCIR de terreno rural em nome do companheiro da autora,
Itamar, com data a partir de 1991; certidão emitida pelo INCRA atestando que a autora
desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar na parcela rural que lhe foi
destinada no Assentamento Zumbi dos Palmares, no período de 1999 a 2008, com espelho da
unidade familiar, assinados pela autora e seu companheiro, Itamar, bem como CCIR’s e ITR’s
do terreno; certidão de casamento da filha Fábia Santos da Cruz, em 2002, onde consta a
qualificação da autora como lavradora (Evento 1, OUT6).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal
que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno
dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Seguem os principais trechos dos depoimentos:

Em seu depoimento pessoal a autora informou que ficou no Assentamento
Zumbi durante 8 anos; que nessa época estava com o Itamar; que vieram para o Km 44 e
trabalha como diarista para fazendeiros da região; que fora da colheita de café trabalha
capinando, na desbrota, colhe pimenta; que no assentamento plantavam café e pimenta; que
antes do assentamento moravam na terra do Itamar; que teve cinco filhos com o Itamar.

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conheceu a autora em 1992
quando ela  morava  no Beira Rio com o Itamar; que tinham café e lavoura branca; que
depois foram para o Assentamento Zumbi dos Palmares; que depois de 2009 perdeu um
pouco o contato com ela, mas encontra de vez em quando; que ela trabalha como diarista
rural nos períodos de safra; que fora da safra, trabalha quando aparece uma capina,
desbrota ou colheita de pimenta; que nunca viu a autora fazendo outro serviço a não ser o de
roça.

A outra testemunha afirmou que conhece a autora do Beira do Rio, no km 23;
que ela trabalha na terra do Itamar; que depois foi para o assentamento; que depois passou
a trabalhar como diarista rural; que trabalha nas colheitas e fora das colheitas quando
aparece serviço; que também capina e desbrota; que quando precisa faz diária em casa de
família, mas é mais trabalhadora rural; que na casa de família é uma vez ou outra.
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A prova documental apresentada atesta o trabalho rural da autora, que possuiu
com o companheiro uma pequena propriedade rural, sendo depois destinada à sua família
uma gleba de terra no assentamento, onde trabalhou até 2008, de forma que o início de prova
material é consistente.

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

Ressalto que restou comprovado que na época em que a autora não estava
trabalhando em sua propriedade, estava trabalhando como diarista autônomo na lavoura,
dedicando-se exclusivamente à atividade rural, em regime de sobrevivência, motivo pelo qual
reconheço como trabalho rural da autora na condição de proprietária, o período de
trabalho desde 1991 até 1998, depois no terreno do companheiro, de 1999 até 2008 na gleba
de terra do assentamento, além dos períodos intercalados como diarista, que somados
perfazem mais que os 142 meses de atividade rural reconhecidos pelo INSS (Evento 1,
OUT6 – fl. 45), ultrapassando os 180 meses necessários ao cumprimento da carência.

Ressalto que o art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial
(inciso VII do art. 11) quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte
individual (o inciso IV do art. 11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº
9.876/99 foi consolidado no inciso V do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte
individual, onde está incluído, na alínea g, o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito
à aposentadoria por idade sem recolhimento de contribuições não era exclusivo do segurado
especial.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi
prorrogada até 31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural
enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de
serviço de natureza rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. A
parte autora requereu a aposentadoria em 2016. A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e
trabalhadores rurais eventuais não mais podem requerer aposentadoria por idade com base no
art. 143 da Lei nº 8.213/91, ou seja, a aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida
apenas com base na comprovação de exercício de atividade rural sem recolhimento de
contribuições. A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por
idade desses trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº
11.718/2008 prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art.
143 da Lei nº 8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por
idade ao empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação
de serviço de natureza rural.

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

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

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

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu a
conceder ao autor a aposentadoria por idade com efeitos retroativos à data de entrada do
requerimento administrativo em 02/02/2016 (Evento 1, OUT5). (...)”

 

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

 

No entanto, a própria recorrente afirma em seu depoimento pessoal que desde
2008 exerce atividade rural na condição de diarista para proprietários da região.

 

No entanto, não há qualquer prova documental posterior ao término do trabalho
rural no assentamento, em regime de economia familiar, com o seu ex-companheiro, Sr. José
Itamar da Cruz.

 

Com efeito, todos os documentos apresentados aos autos, inclusive certidão de
casamento da filha da Autora, são anteriores ao período de 2008, sendo, portanto, necessária a
produção de prova em nome próprio após a separação do casal.

 

Portanto, a Autora não comprovou a existência de atividade rural pelo período
de carência, uma vez que inexiste provas do exercício de qualquer atividade laborativa após
tal período, conforme se analisa em cotejo com o CNIS.
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No entanto, em decorrência do entendimento desta Colenda Turma Recursal,
adiro o entendimento da divergência do Dr. Pablo e opto pela extinção do feito sem resolução
do mérito.

 

Voto por conhecer o Recurso do INSS e  DE OFÍCIO, julgo extinto sem
resolução do mérito, nos termos do voto da divergência. Sem condenação em custas judiciais
e em honorários advocatícios, ante o Recorrente ter sido vencedor.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337622v4 e do código CRC ca1b1c79.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0026411-21.2017.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
Recurso do INSS e dar-lhe provimento para julgar improcedente o pedido. Sem condenação
em custas judiciais e em honorários advocatícios, ante o Recorrente ter sido vencedor, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376034v2 e do código CRC 9169155f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5002884-24.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLOTILDE RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DOS CONTRATOS DE
PARCERIAS AGRÍCOLAS, NOS PERÍODOS DE 1982 A 1989 E DE 02/05/1992 A
02/05/2002, CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. VÍNCULOS
URBANOS PARA O PERÍODO DE 2003 A 2015. INÍCIO DE PERCEPÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE SOMENTE A PARTIR DE 21/05/2002, NO VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO. EXCLUSÃO TÃO-SOMENTE DO ÚLTIMO CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA PARA O PERÍODO DE 01/11/2015 A 20/03/2017.
APLICAÇÃO DO TEMA 1007, STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO PERÍODO
RURAL DE 2015 A 2017. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

 

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA, a partir da data do
requerimento administrativo, em 01/02/2017.

Em suas razões recursais (Evento 42), alega, em síntese, (i) a  regra da
aposentadoria híbrida não se aplica à parte autora, pois ela migrou do regime previdenciário
rural para o regime previdenciário urbano, nos termos do art. 48, parágrafos 2º e 3º, da Lei
8.213/1991, (ii) depreende-se da leitura atenta do § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 que o
legislador ao empregar o vocábulo "que satisfaçam essa condição" quis fazer menção ao
segurado que migrou do meio urbano para o meio rural, isto é, “que ainda seja um trabalhador
rural”, satisfazendo, assim, a referida condição, (iii) a TNU, no PU nº 2007.83.04.500951-5,
julgado em 04 de agosto de 2009, firmou entendimento que a expressão “ainda que de forma
descontínua” abrange apenas o lapso necessário para que não haja perda da qualidade de
segurada, (iv) está sedimentado na jurisprudência que a Lei nº 10.666/2003 não se aplica na
aposentadoria por idade rural, sendo que, para se ter direito à aposentadoria por idade rural do
segurado especial, é indispensável a implementação simultânea dos requisitos de idade e
trabalho, durante o interregno correspondente à carência, (v) no presente caso, a parte autora
se afastou do campo no ano de 2002, e (vi) estando evidenciado que a parte autora se afastou
da agricultura anos antes de implementar o requisito etário do art. 48, parágrafos 3º e 4º,  da
Lei 8.213/1991 não se aplica os novos dispositivos que permitiram ao trabalhador rural a
acrescer tempo em outras categorias para fins de aposentação.

VOTO
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 A sentença reconheceu o exercício de atividade rural nos períodos de
02/05/1982 a 07/07/1989 (parceria agrícola com Maria de Lordes Astori Buback), de
02/05/1992 a 02/05/2002 (Rômulo Augusto Silva) e de 01/11/2015 a 20/03/2017 (Helio
Buback), com base no início de prova material apresentado, que foi corroborado pela prova
testemunhal, entendendo  que o período  remoto poderia ser somado com o tempo de
contribuição em atividade urbana para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida,
sob os seguintes fundamentos:

(...) Nestes autos, a parte autora busca a condenação do INSS à concessão de
aposentadoria por idade rural (segurada especial) NB 177.753.150-8 (DER 01.02.2017), ao
argumento de que exerceu atividades rurais, em regime de economia familiar, na zona rural
de Guarapari/ES, de 02.05.1982 a 07.07.1989 (parceira agrícola de Maria de Lourdes Astori
Buback), 02.05.1992 a 02.05.2002 (parceira agrícola de Rômulo Augusto Silva) e
de 01.11.2015 a 20.03.2017 (parceira agrícola de Hélio Buback).

Analisando o processo administrativo (ev. 11), vejo que, em entrevista rural
(páginas 38/39), a parte autora não informou ter trabalhado para Maria de Lourdes Astori
Buback, mencionando apenas os trabalhos para os proprietários posteriores.

Afastando-se este primeiro período, decerto que a autora não teria, na DER,
atingido o total de 15 (quinze) anos de atividade rural exigido para a percepção da
aposentadoria por idade rural.

Isso sem contar com a questão envolvendo a patente descontinuidade do labor
agrícola, visto que a autora teria ficado mais de 13 (treze) anos afastada das atividades rurais,
impedindo, portanto, que o trabalho alegadamente realizado a partir de 2015 pudesse ser
somado aos anteriores.

Em sendo assim, quanto à aposentação por idade rural, pura e simples, entendo,
em princípio, que a autora não faz jus a ela.

No entanto, verifico que a autora completou 60 (sessenta) anos de idade
em 20.08.2016 e que exerceu algumas atividades urbanas entre 2003 e 2015, aparentemente
como cozinheira e empregada doméstica.

Neste cenário, o pedido de aposentação por idade até poderia ser cogitado sob a
perspectiva da modalidade híbrida prevista no art. 48, § 3º, da Lei de Benefícios. Para tanto,
necessário que se comprove o labor rural supostamente prestado aos proprietários Rômulo
Augusto Silva e Hélio Buback.

Porém, não me parece ser possível chegar a esta conclusão por meio das provas
documentais e testemunhais até aqui produzidas, e aqui ressalto algumas das principais
incongruências que apurei no processo administrativo (ev. 11):

a) na entrevista rural, a parte autora demonstrou pouco conhecimento do
cotidiano da atividade rural que alegadamente exercia, e informou que Hélio Buback seria seu
genro (páginas 38/39);
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b) a certidão de óbito de seu marido o qualificou como "caseiro" (página 8);

c) a propriedade de Rômulo Augusto Silva possuía mais de 80 (oitenta)
hectares, sendo identificada pelo INCRA como “latifúndio exploração”, enquanto o
proprietário era tido como “empregador rural”, tendo 8 (oito) pessoas residindo em sua
propriedade (páginas 25/27);

d) a autora usufruiu, entre 2008 e 2015, de benefícios por incapacidade de
índole urbana (páginas 32/37), aparentemente por problemas na mão ou braço (ev. 14, doc.
4), o que torna duvidoso seu efetivo retorno ao labor rural, ainda mais quando se tem em
mente que ela é pensionista desde 2002 (página 11).

Realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, a autora respondeu
que: Hélio Buback era filho da proprietária Maria de Lourdes Astori Buback, o qual passou
a ser seu genro; quanto ao trabalho na propriedade de Rômulo classificado como
empregador rural, a autora respondeu que a propriedade tinha muita banana e que as terras
eram divididas pelos trabalhadores meeiros; quanto ao período de 2003 a 2015, afirmou que
era cozinheira e teve um problema nas duas mãos que lhe obrigou a fazer cirurgia e a parar
de trabalhar como cozinheira, passando a partir de 2015 a trabalhar com café com o seu
genro (Hélio Bubcak); A autora esclarece que ao tempo que trabalhou com a senhora
Maria de Lourdes a sua filha era pequena e que o Sr. Hélio só se tornou seu genro nos dias
de hoje; que hoje recebe pensão por morte, desde 2002.

Ao INSS respondeu que: de 2002 a 2015 trabalhou como cozinheira e
empregada doméstica onde desenvolveu a síndrome do carpo e permaneceu em benefício de
2008 a 2015, retornando a lida rural com o seu atual genro no ano de 2015 cultivando café
como meeira de seu genro, adubando, colhendo, podando, limpando, enfim, respondeu todas
as perguntas do INSS com convicção, ficando a impressão de que se trata atualmente de
trabalhadora rural.

Concluindo, do que se extrai da Audiência a autora iniciou a sua vida na roça,
podendo se considerar com convicção o contrato rural a partir de 02.05.1992 a
02.05.2002 (parceira agrícola de Rômulo Augusto Silva), a partir de 2003 trabalhou com
vínculo urbano até 2015. A partir de 2015 veio morar em Santa Rita junto com a sua filha e
seu genro, cultivando café como meeira de seu genro, fatos que revelam que não houve
descontinuidade da atividade laboral, onde ora foi classificada como trabalhadora rural e
ora classificada como urbana, mas sempre trabalhando.
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O requisito carência, mesmo que preenchido de forma alternada com vínculos
urbanos e rurais, restou preenchido, dando margem a uma modalidade de Aposentadoria por
Idade, qual seja, a Aposentadoria Híbrida.

A Lei 11.718/08 introduziu no sistema previdenciário brasileiro esse tipo de
benefício (aposentadoria híbrida) que permite ao segurado mesclar período urbano com
período rural para completar a carência mínima exigida.

O § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91, assim dispõe:

“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e
cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na
alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses
de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período  a
que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. 

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam
ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício
será apurado de acordo com o disposto  no inciso II do caput do art. 29 desta Lei,
considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o
limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.”

Assim, de acordo com o § 3° do art. 48 da Lei 8.213/91, os trabalhadores rurais
que completarem 60 ou 65 anos de idade (mulher e homem) e não atendam as condições do §
2º da mesma lei, podem somar o tempo de contribuição sob outras categorias (contribuinte
individual, facultativo, empregado, empregado doméstico) ao tempo de atividade rural.

A despeito de a legislação previdenciária dispor que o trabalhador rural que não
atenda à regra básica para a aposentadoria por idade rural, com comprovação de atividade
rural em toda a carência, possa preencher o período de carência faltante com tempo de
contribuição em outra espécie de categoria de segurado, questão que se coloca é se a regra da
aposentadoria híbrida pode ser aplicada em favor do segurado que não estiver exercendo
atividade rural no momento em que completa a idade mínima.
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Nesta análise, é importante pontuar que o objetivo da modificação legislativa foi
a de regular as situações de alternância entre trabalho rural e urbano, protegendo os
trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em atividades no campo e que,
por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam aproveitar tal período para fins de
carência para a concessão de benefício.

Assim, entende-se, à vista dos princípios constitucionais da universalidade, da
uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais
(artigos 194, parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da
CRFB/88), que a correta interpretação do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.213/91 é a de que a
concessão da aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer
espécie de segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição
tanto na qualidade de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja
a última.

Frise-se que este entendimento, que já estava consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), também foi acolhido pela Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais (TNU), fixando-se a tese de que é permitida a concessão de
aposentadoria mista por idade, prevista no artigo 48, § 3º, da lei 8.213/91, mediante a mescla
de períodos laborados em atividade rural e urbana, não importando qual seja a atividade
exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do
requisito etário. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. ART. 48, § 3º,
DA LEI N.º 8.213/91, ALTERADA PELA LEI N.º 11.718/2008. TRABALHO RURAL E
URBANO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATMENTE ANTERIOR À DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). PRECEDENTE DO STJ E DA
TNU. PEDILEF CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido de uniformização de interpretação de
lei federal – PEDILEF apresentado contra acórdão de Turma Recursal que negou
provimento a recurso inominado, em sede de demanda visando à concessão de aposentadoria
híbrida por idade, em razão da parte autora não ter comprovado o exercício de atividade
rural em regime de economia familiar no período imediatamente anterior à data de entrada
do requerimento administratito, por ser segurada urbana. 2. O PEDILFE deve ser
conhecido, pois há divergência entre a decisão recorrida e o que decidiu o Superior Tribunal
de Justiça – STJ no REsp n.º 1.407.613/RS e esta TNU no PEDILEF n.º
50009573320124047214 (art. 14, § 2º, da Lei n.º 10.259/2001). 3. Confiram-se os excertos
daqueles julgados: 3.1. STJ: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO
PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES.
DESNECESSIDADE. 1.(...). 2. (...). (…) 11. Assim, seja qual for a predominância do labor
misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se
aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a
carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi
cumprida exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será
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aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor exclusivamente rurícola
(§§1º e 2º da Lei 8.213/1991). 12. Na mesma linha do que aqui preceituado: REsp
1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em
4.9.2014, pendente de publicação. 13. (…). (...) 16. Correta a decisão recorrida que concluiu
(fl. 162/e-STJ): "somados os 126 meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais
aos 54 meses de atividades urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião
do requerimento administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma prevista pelo
art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido.” (STJ, Segunda
Turma, REsp n.º 1.407.613/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 14/10/2014, DJe
de 28/11/2014, unânime e sem grifos no original); 3.2. TNU: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. CONTAGEM DE TEMPO RURAL PARA
APOSENTADORIA URBANA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ATUAL DO ARTIGO 48, § 3º
E 4O. DA LEI DE BENEFÍCIOS. DIRETRIZ FIXADA PELA SEGUNDA TURMA DO
SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL 1.407.613. ISONOMIA DO
TRABALHADOR RURAL COM O URBANO. APOSENTADORIA POR IDADE NA FORMA
HÍBRIDA PERMITIDA TAMBÉM PARA O URBANO QUANDO HOUVER, ALÉM DA
IDADE, CUMPRIDO A CARÊNCIA EXIGIDA COM CONSIDERAÇÃO DOS PERÍODOS
DE TRABALHO RURAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (…)
8.2. Desse modo, o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por
idade híbrida de regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os
trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que
saíram do campo e foram para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da
isonomia, vez que a ratio é a mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada
aposentadoria urbana, de toda forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco,
contribuiu para o sistema. 9. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao pedido de
uniformização, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial (itens “A” e
“B”). Sem honorários, por se tratar de recorrente vencedor.” (TNU, PEDILEF n.º
50009573320124047214, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, DOU de 19/12/2014,
pp. 277/424, sem grifos no original) 5. No caso concreto, o benefício de aposentadoria
híbrida por idade foi negado à parte autora apenas em razão do não exercício de atividade
rural em regime de economia familiar no período imediatamente anterior à data de entrada
do requerimento administrativo (DER), o que vai de encontro à diretriz de interpretação da
lei federal estabelecida pelos precedentes mencionados. 6. Inclusive, houve o reconhecimento
do exercício de atividades rurais em regime de economia familiar durante o período
28/07/1963 a 04/10/1974, que somado ao período de exercício de atividade urbana
reconhecido pela instância ordinária (cento e seus contribuições) resulta no cumprimento de
mais do que os 180 (cento e oitenta) meses de contribuição indispensáveis. 7. Assim,
ressalvado o entendimento pessoal deste Relator e adotando aquele dos precedentes acima
descritos; em decorrência, ainda, da aplicação da Questão de Ordem n.º 38 desta TNU,
como já houve instrução suficiente na instância ordinária, e considerando a satisfação de
todos os requisitos necessários ao deferimento da prestação, o PEDILEF deve ser provido. 8.
Por isso, deve-se conhecer do PEDILEF, dar-lhe provimento, reformar a decisão recorrida e
cominar ao INSS a obrigação de conceder aposentadoria híbrida por idade à parte autora,
com data de início de benefício (DIB) em 22/11/2012 (DER), bem como a lhe pagar as
parcelas atrasadas devidas desde a DIB até a data de implantação do benefício, acrescidas
de correção monetária e juros de mora, que devem respeitar as seguintes diretrizes: a) até
junho/2009, regramento previsto para correção monetária e juros de mora no Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal para a classe da ação; b)
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de julho/2009 e até junho/2012, TR - Taxa Referencial (correção monetária) e 0,5% (meio
por cento) ao mês de juros de mora (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei n.º
11.960/2009); e c) a partir de julho/2012, TR - Taxa Referencial (correção monetária) e a
taxa de juros aplicada às cadernetas de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, alterada
pela Lei n.º 11.960/2009 e Lei n.º 12.703/2012). Declara-se, desde logo, que eventual coisa
julgada material a ser formada em razão da decisão desta TNU não alcançará a renda
mensal inicial (RMI) da aposentadoria aqui deferida, já que tal ponto não foi objeto de
discussão no processo. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). (Pedilef
5001373-64.2013.4.04.7117)

Portanto, firma-se a premissa de que para a concessão da aposentadoria
híbrida, não faz diferença se a parte autora está ou não exercendo atividade rural no
momento em que completa a idade mínima ou apresenta o requerimento administrativo,
nem o tipo de trabalho predominante.

É importante esclarecer, que para esse tipo de aposentadoria mista pode ser
computado como carência até mesmo o tempo rural anterior à 01/11/1991.

No caso em tela, a parte autora nasceu em 20/08/1956, de modo que atingiu a
idade  mínima ao tempo do requerimento. Logo, nos termos do art. 142 da Lei 8.213/91,
deverá comprovar o tempo mínimo de carência equivalentes a 180 meses.

A carência, no entanto, a ser considerada para se aposentar na forma híbrida é
aquela correspondente ao período imediatamente anterior ao requerimento administrativo
ou ao cumprimento da idade mínima (§ 2º, art. 48 da Lei 8.213/91). E, embora não seja
obrigatória a vinculação ao trabalho rural quando completado o tempo de serviço, é
indispensável que a atividade rural tenha alguma contemporaneidade, não podendo ser
aceito no cálculo do benefício um tempo remoto dessa atividade, ao qual se seguiu intervalo
significativo de inatividade, com perda da qualidade de segurado.

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

Sendo assim, o tempo rural para que seja somado com o tempo urbano, tem que
ser exercido no período de 180 meses imediatamente anterior ao implemento da idade
mínima ou DER, ainda que seja descontínuo.

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

Com efeito, além de restar demonstrado o efetivo trabalho rural do autor no
período por toda a sua vida laboral, tal atividade é contemporânea com o início da atividade
como empregado, razão pela qual é possível que haja a soma de ambas para efeitos de
concessão de aposentadoria na modalidade híbrida.
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Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e extingo o
processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a averbar o
período de atividade rural da parte autora entre de 02.05.1982 a 07.07.1989 (parceira agrícola
de Maria de Lourdes Astori Buback), 02.05.1992 a 02.05.2002 (parceira agrícola de Rômulo
Augusto Silva) e de 01.11.2015 a 20.03.2017 (parceira agrícola de Hélio Buback), bem como
lhe conceder o benefício de aposentadoria por idade mista, a partir do requerimento
administrativo. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que haveria prova inequívoca do alegado labor
rurícola, não havendo motivo para reafirmar os fundamentos da decisão transcrita. 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, faz jus a parte autora à averbação dos períodos de 1982 a 1989 e de 1992
a 2002, para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada, o que totaliza um pouco
mais de 180 meses de atividade rural.

 

No entanto, consta, nos autos, que a autora, percebe pensão por morte desde
21/05/2002, o que impede a averbação do último contrato de parceria agrícola, para o período
de 01/11/2015 a 20/03/2017, com o seu genro Sr. Helio Buback, em razão de sua
descaracterização como segurada especial.

 

Por fim, cumpre ressaltar que, em recente julgamento, na sessão ocorrida no dia
30/01/2019, esta Colenda 1ª. Turma Recursal/ES, por unanimidade, em consonância com o
voto do Relator Dr. Pablo Moraes, nos autos do Processo n. 0015128-54.2017.4.02.5050/01,
fixou o seguinte entendimento:
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“(...) II.3.A sentença exauriu a causa, em termos probatórios. Demonstrou que a
autora não era meeira (segurada especial), mas diarista.

O segurado diarista é, de fato, qualificado pela lei como contribuinte individual,
tal qual apontou a sentença.

Ocorre que a jurisprudência – provavelmente por conta da notória
hipossuficiência do diarista, o que em muito lhe dificulta prover o regular recolhimento de
contribuições – passou a equiparar o diarista (bóia-fria) como segurado especial.

Assim o fez tanto a TNU (PEDILEF 201072640002470,  DOU 20/09/2013 pág.
142/188) quanto o STJ (REsp n.º 1667753/RS, 2ª Turma. DJe 14/11/2017).

A equiparação do diarista ao segurado especial se dá pela fragilidade econômica
do referido trabalhador. Isso restou patenteado, por exemplo, no julgamento do REsp
1762211 / PR, cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO  ESPECIAL.  ENQUADRAMENTO  DO 
TRABALHADOR BÓIA-FRIA.  EQUIPARAÇÃO  AO  SEGURADO  ESPECIAL. ART.
11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição
de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o  inciso  VII  do  art.  11  da  Lei 
8.213/1991,  no que tange aos requisitos    necessários    para    a    obtenção   de   benefícios
previdenciários.

 2.  Exigindo-se,  tão  somente,  a apresentação de prova  material,  ainda  que 
diminuta,  desta  que  corroborada por robusta  prova  testemunhal, não havendo que se falar
em necessidade de   comprovação  de  recolhimentos  previdenciários  para  fins  de
concessão  de  aposentadoria  rural  (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN,  DJe  19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria   exerce  sua  atividade  em  flagrante 
desproteção,  sem qualquer  formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que
demonstra  a  total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições
previdenciárias.

4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ – 1ª Turma. RECURSO ESPECIAL 2018/0218104-5. DJe 07/12/2018).
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Note-se que a lei prevê uma contribuição que deve ser paga pelo segurado
especial, incidente sobre a receita bruta obtida com a venda de sua produção (artigo 25, I, da
Lei 8.212/91).

Ao equiparar o diarista ao segurado especial, nenhuma contribuição será viável
cobrar-lhe, visto que ele não obtem receita oriunda de comercialização de sua produção (a
produção não é dele, é de outrem em favor de quem labora).

Nesse contexto, tal entendimento jurisprudencial imputou caráter nitidamente
assistencial ao benefício de aposentadoria por idade quando o mesmo é concedido a um
diarista (bóia-fria).

Dentro de tal contexto, sendo ele equiparado pela jurisprudência ao segurado
especial, a exceção prevista na parte final do inciso I do § 9º do artigo 11 da Lei 8.213/91.

Por conseguinte, uma vez que a parte autora recebe desde 1989 pensão por
morte decorrente do falecimento de seu marido (fl. 25), nota-se que o caráter assistencial do
benefício pretendido – dado implicitamente pela jurisprudência, quando concede
aposentadoria por idade a diaristas que nunca recolheram contribuições –, é inteiramente
inexistente no caso concreto.

Pelas razões expostas – divergindo da razão de decidir adotada na sentença – o
recurso da autora não deve ser acolhido.

Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto
que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.”(...)”

 

 

           Sendo assim, ante à percepção da pensão por morte pela parte Autora
desde 2002, não há como se reconhecer a qualidade de segurada especial no período averbado
no último contrato de parceria agrícola.

Com efeito, somente o período exercido como segurada especial equivale a
aproximadamente 15 anos, a ser somado ao tempo urbano já averbado, o que demonstra que
ela cumpriu a carência de 180 contribuições (15 anos) na DER em 01/02/2017. 

Assim, não há dúvida de que a autora, na DER, preencheu ambos os requisitos
para a concessão de aposentadoria por idade híbrida. 
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Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para excluir averbação do tempo rural do período de 01/11/2015 a 20/03/2017, com a
manutenção da procedência do pedido. Sem custas judicias e sem honorários advocatícios,
ante ao Recorrente ter sido parcialmente vencedora.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337803v4 e do código CRC de050d69.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002884-24.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLOTILDE RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ISAAC PAVEZI PUTON (OAB ES012030)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir averbação do tempo
rural do período de 01/11/2015 a 20/03/2017, com a manutenção da procedência do pedido.
Sem custas judicias e sem honorários advocatícios, ante ao Recorrente ter sido parcialmente
vencedora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376051v2 e do código CRC e6e5bbf9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5009455-11.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA BULLERJAHN (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS  em face da sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL.

 Em suas razões recursais (Evento 39), alega, em síntese, que (i) a  principal
insurgência no caso concreto é o tamanho das propriedades rurais do autor, aliado ao
quantitativo de produção anual, o que descaracteriza o regime de economia familiar, (ii) a
sentença de mérito reconhece que o tamanho da propriedade excede 04 (quatro) módulos
fiscais, (iii) tal fato, por si só, não descaracteriza a qualidade de segurado especial do autor,
como bem pontuado na sentença e conforme a leitura do Enunciado nº 30 da TNU, desde de
que comprovada a sua exploração em regime de economia familiar, (iv) no caso concreto,
houve descaracterização do labor campesino em regime de economia familiar, (v)  as notas
fiscais apresentadas pelo autor revelam ganhos incompatíveis com o alegado regime de
economia familiar, (vi) a nota fiscal de produtor rural acostada à fl. 43 do processo
administrativo revela que, em 2016, foram vendidas 300 sacas de café, pelo valor unitário de
R$ 585,46, totalizando uma venda de nada menos que R$ 175.638,00, (vii) somente na
propriedade Fazenda Sering, em 2016, foi comercializada a quantia de R$ 175.638,00 e, em
2015, a quantia comercializada foi de R$ 108.206,00, (viii) ou seja, se for dividido o valor de
R$ 175.638,00 por 12, tem-se uma renda mensal bruta de R$ 14.636,50, isso só com a venda
do café, e (ix) a tese sustentada pelo INSS é a de que, além de a autora ser proprietária rural
latifundiária, cujas propriedades totalizam área superior à quatro módulos fiscais, seus ganhos
anuais são absolutamente incompatíveis com o alegado labor campesino em regime de
economia familiar.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 44). 

VOTO

 A Lei 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art. 11 da Lei 8.313/1991,
dispôs que se qualifica como segurado especial o produtor rural que explore atividade
agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a propriedade rural explorada
tiver mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não pode ser qualificado como
segurado especial. Ocorre que essa lei não pode retroagir para regular fatos anteriores ao
início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em 23/6/2008. Em relação ao tempo de
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serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade rural explorada tivesse mais de
quatro módulos fiscais, o respectivo produtor rural pode ser qualificado como segurado
especial, se não tiver contratado empregados permanentes.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para
motivar a descaracterização da qualificação do segurado especial. Aplica-se a Súmula 30 da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural
não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que
comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar".

No caso em exame, a Lei 11.718/2008  se aplica porque a autora alcançou o
requisito etário em 2018. Os elementos dos autos sinalizam que o imóvel rural é pouco
superior a 4 módulos fiscais (4,64 módulos fiscais). 

Agora, resta saber a atividade agrícola desenvolvida pela autora era de
subsistência. 

Não há nenhum indício de que haveria a contratação de empregados
permanentes. As testemunhas, nos depoimentos, afirmaram que a autora laborava com o
marido e os dois filhos, na produção de café, milho e feijão, sem a contratação de mão-de-
obra (inclusive diaristas em tempo de safra).

Quanto à alegação de elevada produção agrícola formulada pela autarquia, nota-
se que, de fato, as notas fiscais apresentadas, aos autos, são suficientes para sinalizar altos
lucros advindos da comercialização de produtos, mesmo com a presunção de dedução sobre o
faturamento dos custos de produção.

Nota-se que há, nos autos, nota fiscal datada em 2016 demonstrando a
comercialização de café no valor de R$ 175.638,00 e, em 2015,  de R$ 108.216,00,

Assim, a renda obtida pela produção agrícola sinaliza a capacidade contributiva
da autora. 

Não há dúvidas de que, pelas provas produzidas nos autos (início de prova
material), restou comprovado que a parte autora sempre exerceu atividades rurícolas com o
seu grupo familiar. Porém, não há que se falar em exercício de labor agrícola de subsistência,
sendo que a alta produção de café seria incompatível com a alegada qualidade de segurada
especial. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
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4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
julgar improcedente a pretensão inicial, sem a cobrança das parcelas pagas a título de tutela
provisória de urgência ora revogada. Sem custas e honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000322589v14 e do código CRC ee432340.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5001540-05.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. 

Em suas razões recursais (Evento 33), alega, em síntese, que (i) não há
comprovação satisfatória do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período correspondente à carência do benefício pleiteado, (ii) a falta de
documentação e o fato de que o marido da autora afirmou trabalhar individualmente
prejudicam sua caracterização como segurada especial e (iii) considerando que o julgamento
do RE nº 870.947/SE ainda não foi concluído em razão da pendência da análise da modulação
temporal e, agora, que os efeitos da mencionada declaração de inconstitucionalidade
encontram-se suspensos, requer que se repute inaplicável a TR somente a partir de
20/09/2017, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 

Contrarrazões da parte contrária (Evento 40). 

VOTO

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

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

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

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

No caso, a parte autora, nascida em 9/6/1962, cumpriu o requisito etário em
9/6/2017, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência
(pelo menos de 9/6/2002 a 9/6/2017), a parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os
seguintes documentos:

(i) documento de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibatiba, a
partir de 23/1/2013, declarando o exercício da atividade na categoria de meeira (Evento 1,
OUT3, p. 12).

(ii) cadastro da autora e de seu cônjuge na Secretaria Municipal de Saúde, em
programa de Saúde da Família, datado em 2/2/1999, qualificando-os como trabalhadores
rurais (Evento 1, OUT3, p. 14).

(iii) recibo de compra de fertilizantes na Cooperativa dos Cafeicultores da
Região de Lajinha Ltda., em nome do cônjuge da autora, datado em 23/9/2016 (Evento 1,
OUT3, p. 15).

(iv) comprovante de contratação de máquina de beneficiar café, em nome do
cônjuge da autora, datado em 23/12/2016 (Evento 1, OUT3, p. 16).

(v) recibos de compras de insumos agrícolas, em nome do marido da parte
autora, datados em 1998, 1999, 2001, 2007, 2010, 2011 e 2014 (Evento 1, OUT3, p. 17-30).

(vi) comprovante de contratação de máquina de beneficiar café, em nome da
autora, para um beneficiamento de 21 sacas, em 15/2/2014 (Evento 1, OUT3, p. 31).

(vii) contrato de parceria agrícola, firmado com Carmerindo Dias de Carvalho
(sogro da autora), no qual constam a autora e seu esposo como outorgados, com cessão de 1
hectare do Sítio Nova Vista para cultivo, contendo três mil pés de café, sendo o contrato
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formal iniciado em 23/1/2013, com previsão de término em 23/1/2023, com menção a
contrato verbal desde 3/9/1991, com reconhecimento de firma em 23/1/2013 (Evento 1,
OUT3, p. 33-35).

(viii) entrevista rural, em nome do cônjuge da autora, que alega o exercício do
labor rural entre 3/9/1991 e 24/4/2017, sempre na propriedade do pai, sem nunca formalizar a
documentação, sendo que desde jan/2017 estaria afastado por motivo de saúde; trabalhava
para o pai como parceiro, ficando com 50% da produção e das despesas; não trabalhava a dia;
trabalha individualmente e, "quando aperta", "troca dia" com os irmãos, sem contratação de
mão de obra remunerada; trabalha na lavoura de café (toca 3 mil covas, que produzem cerca
de 70 a 80 sacas por ano), planta milho (70 sacas), feijão (3 a 4 sacas), banana, mandioca, tem
horta e criação de galinha; vive apenas da comercialização dos produtos (Evento 1, OUT4, p.
27-28).

(ix) entrevista rural, em nome da autora, que alega que trabalha na atividade
rural desde solteira; casou-se em 29/10/1983 com Gilberto Oliveira de Carvalho, indo morar
na terra do sogro e trabalhando como meeira, no cultivo de 3 mil pés de café, além de plantar
milho e feijão, realizando serviços como capina, adubação, colheita do café (maio a agosto),
plantio e colheita de milho e feijão, secagem do café no terreno, sendo os serviços mais
pesados realizados por seu marido e seu cunhado; trabalha juntamente com seu marido, que
troca dia de serviço com o irmão dele, sem contratar mão-de-obra remunerada (Evento 1,
OUT4, p. 36-37).

Ainda, em audiência realizada em 24/4/2019, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais,
conforme a transcrição na sentença a seguir:

Depoimento Pessoal - Maria do Carmo de Souza Carvalho:

A autora afirmou que sempre foi trabalhadora rural; que desde solteira, na idade de doze
anos, já trabalhava com os pais; que casou e continua trabalhando até hoje; que nunca
exerceu outra atividade; que, quando casou, o marido tinha uma pequena mercearia, que
durou por cerca de cinco anos, onde vendiam mantimentos, apenas comida; que depois foram
plantar o café; que a mercearia ficava na própria casa, em São José do Miriti, zona rural; que
a terra onde exercia atividade rural era do sogro (Carmerindo Dias de Carvalho); que a
propriedade media um alqueire; que o sogro só possui essa terra; que cultivam café, milho,
feijão, mandioca; que o forte da produção é o café; que plantam café conilon; que tocam três
mil pés de café; que o milho e o feijão são para consumo próprio e só vendem quando sobra;
tem criação de galinha e cultiva horta para consumo próprio; que os irmãos do marido
também tocam café; que só tem a renda do café e do que produz na lavoura; que desde que
casou mora na mesma terra; que a quantidade de sacas colhidas varia de ano para ano, por
volta de 60 ou 70, dependendo da chuva. 

1ª Testemunha - José Maria Dias:

Afirmou que a autora mora na terra do Carmerindo, sogro dela; que não sabe o tamanho da
terra; que nasceu na região; que a autora trabalha na lavoura; que teve uma época que a
autora e seu marido tiveram uma venda, que era coisa mínima, localizada na roça; que
pararam com a venda para fazer plantio de café; que a autora trabalha na lavoura de café;
que ela não tem filhos; que os filhos de Carmerindo também moram na propriedade;
que  tocava um serviço perto da propriedade e, por isso, via a autora trabalhar; que
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plantavam milho e feijão para as despesas; que os irmãos do marido da autora ajudam; que
um deles é casado e o outro não; que a esposa do irmão casado é do lar; que a autora e seu
marido tocam três mil pés de café; que o esposo da autora não trabalha como diarista; que
trabalha apenas na propriedade deles mesmos; que não possuem outra fonte de renda.

2ª Testemunha - Dilcineia Maria Alcântara da Silva:

Afirmou que trabalha como agente comunitária de saúde, fazendo visitas na casa da autora;
que conhece o esposo da autora; que o casal não tem filhos; que moram na zona rural; que o
sogro e o cunhado da autora moram próximo; que a propriedade é do sogro da autora; que faz
esse serviço há 20 anos, no mesmo local; que a autora já morava lá; que, como agente
comunitária, tem que trabalhar no local onde mora; que mora na região há 37 anos; que
conhece a autora há cerca de 35 anos; que há muitos anos tiveram mercearia; que era um
mercadinho rural, na própria propriedade; que durou mais de uns cinco anos; que hoje não
têm o mercado; que quando começou como agente de saúde a autora já não trabalhava na
roça; que, no geral, faz o acompanhamento uma vez por mês, mas volta quando tem exames e
consultas agendados; que a autora mexe com lavoura de café, com plantio de milho, feijão;
que criam galinhas e têm horta.

Informante - Jonathan Pereira Sobrinho:

Afirmou que é vizinho da autora desde os anos 2000; que se mudou para a região no final de
1999; que a autora já morava lá quando se mudou; que a mercearia não é do tempo em que se
mudou para lá; que a autora e o esposo mexem com café; que ela está sempre com ele; que
não deixa ele sozinho; que o casal não tem filhos; que a propriedade pe do sogro da autora
(Carmerindo); que a lavoura tem três mil pés de café; que a lavoura do informante tem 24 mil
pés de café; que a autora e seu esposo plantam milho, feijão; que mexem com galinha e horta;
que têm uma Toyota da família, não deles; que nunca mudaram de lá; que eles não contratam
diaristas; que vê eles e os cunhados da autora trocando dia; que os cunhados da autora
moram pertinho, no mesmo terreiro; que um é casado e o outro não; que a esposa do irmão
casado não trabalha na roça; que eles não têm meeiro.

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte
autora exerce atividades rurícolas há longa data, com início de prova material que remonta,
pelo menos, à década de 90.  A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a eficácia dos
documentos apresentados, nos termos da Súmula 577/STJ, explicitando o trabalho em regime
de economia familiar, juntamente com o marido, na propriedade do sogro.

Quanto à alegação da autarquia de que o marido da autora teria afirmado, em
entrevista rural, que trabalhava individualmente, percebe-se que sua asserção foi no sentido
de que ele não contratava pessoas externas para auxiliar no serviço da lavoura. Assim, não
havia mão-de-obra remunerada, mas apenas o trabalho familiar, tanto que o esposo da parte
autora informou que havia necessidade de trocar dias de serviço com os irmãos quando o
trabalho se intensificava.

Salienta-se inexistir óbice para que se considere a documentação do cônjuge da
parte autora como início de prova material. Isso porque já é entendimento pacífico no STJ
que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador, podem ser estendidos
ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal, sendo essa a hipótese dos
autos. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014. DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014. DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182. DTPB:.)(gn)

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
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Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe parcial
provimento. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000319428v25 e do código CRC a9b200f3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001540-05.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)
ADVOGADO: GLEIS APARECIDA AMORIM DE CASTRO (OAB ES011368)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe parcial provimento. Sem custas. Honorários
advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376093v2 e do código CRC 7870b687.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 0023279-03.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MOISES RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. CURTOS VÍNCULOS
URBANOS QUE PERFAZEM APROXIMADAMENTE 15 MESES.  CARÊNCIA DE
180 MESES. DIARISTA E EMPREGADO RURAL. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 10/07/2017.

Sentença: julgou procedente o pedido por considerar evidenciada a qualidade de
segurado especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão do início de
prova material relativas ao período que foram reconhecidos na sentença.

Razões da recorrente: afirma que o Autor não comprovou o tempo suficiente de
carência para a obtenção do benefício rural, uma vez que realizou atividade urbana, a partir
de 14/11/2011.

VOTO

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

 

Sabe-se que o recorrente nasceu em 1954 e que requereu sua aposentadoria por
idade em 10/07/2017, quando já contava a idade mínima para o benefício (60 anos) desde
2014, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, o recorrente juntou aos autos:
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- cópia da CTPS com anotações de vínculos rurais durante alguns meses nos
anos de 1993, 1996/1997, 1998, 2000, 2003/2003, 2004/2005 (fls. 34/57), de 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 (fls. 13/19);

 

- certidão de casamento datado de 1998 em que o autor é qualificado como
lavrador (fl. 20).

 

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

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

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.

2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.

 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)
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Portanto, há prova de seu labor rural em tempo suficiente para o período de
1993 a 2014.

 

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como diarista, nos intervalos em que sua CTPS
não esteve assinada, bem como o exercício da atividade rural de forma ininterrupta por
período em muito superior à carência.

 

         Assim, não há como se discordar da conclusão emanada da sentença ora
recorrida, conforme razões abaixo aduzidas.

 

O fato de ter sido diarista rural não lhe descaracteriza como rurícola. Isso
porque, a qualificação dada ao diarista rural não é a mesma dada ao segurado especial para
fins previdenciários, trata-se de tipos distintos, o primeiro pertence à categoria de contribuinte
individual, enquanto o último é o próprio tipo que dá nome a sua categoria de segurado.

 

E por se tratar de contribuinte individual (diarista), que em regra presta serviços
a diversas empresas agrícolas ou mesmo pessoas físicas (proprietários rurais), suas
contribuições são de responsabilidade do contratante, bastando a esse tipo de trabalhador
rural a mera comprovação do labor.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS:
QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO
RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: FAVORÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. CUSTAS. MULTA.

1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência
de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-
doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.

2. Presente início de prova material: cópia da CTPS (fl. 17/20) constando
vínculos rurais; corroborada por prova testemunhal consistente (fl. 68/69): indubitável
qualidade de segurado especial da parte autora.
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3. Cabe consignar, ainda, que a condição de diarista, bóia-fria ou safrista não
prejudica o direito da autora, pois enquadrada está como trabalhador rural para efeitos
previdenciários (Precedentes: (AC 2005.01.99.057944-2/GO, Rel. Desembargadora Federal
Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.21 de 28/06/2007 e AC
2006.01.99.032549-4/MG, Rel. Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, Segunda
Turma,DJ p.41 de 24/11/2006).É cediço que o trabalhador volante ou bóia-fria experimenta
situação desigual em relação aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em
regra, ou não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, como se vê na
espécie, devendo ser adotada solução "pro misero".

 4. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades
rurais (fls. 49/52).

5. DIB: à míngua de recurso voluntário no ponto, mantida a sentença que fixou
o início do benefício a contar da data da juntada do laudo pericial.

6. Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; b) sem custas,
porque nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º
do art. 109 da CF/88), o INSS está isento delas quando lei estadual específica prevê o
benefício, o que se verifica nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.

 7. A jurisprudência majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa
diária contra a Fazenda Pública, a não ser que comprovada a recalcitrância do ente público no
cumprimento de decisão judicial. Hipótese não configurada. 8. A antecipação de tutela deve
ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o
acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo.

9. Apelação do INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida,nos
termos dos itens 06 e 07. (AC 00767232620124019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON
JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:21/08/2015
PAGINA:1199.)

 

PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONHECIDA A REMESSA OFICIAL, POR SER
INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO: FALTA DE
REITERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURÍCOLA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO
VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TIDA COMO
TOTAL, DEFINITIVA E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CAMPO POR MAIS DE 12 MESES. CONDIÇÃO DE
RURÍCOLA: INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL: CONTRATO DE PARCERIA
AGRÍCOLA. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL
IDÔNEA. BENEFÍCIO MANTIDO. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO.
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I - Incabível a interposição de remessa oficial, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 475, do Código de Processo Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.352, de
26.12.01, que dispensa de reexame necessário as sentenças proferidas a partir de 27.03.2002,
quando a norma entrou em vigor, nos casos em que a condenação for inferior a 60 salários
mínimos, hipótese que se configurará no caso, em que o interstício entre a fixação do termo
inicial do benefício (06.02.2001) e a sentença (18.12.2002) não superaria 60 (sessenta) meses.
Remessa oficial não conhecida.

 II - Não conhecido o agravo retido da autora, por não ter sido reiterado nas
contra-razões de apelação.

 III - Preenchidos simultaneamente todos os requisitos exigidos pela legislação
previdenciária para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

IV - Na aferição da incapacidade laborativa, o Juiz não está vinculado às
conclusões do laudo pericial, devendo analisar os aspectos sociais e subjetivos do autor no
caso concreto e os reflexos da invalidez sobre sua vida. O laudo atestou que a autora é
portadora de seqüelas derivadas de cirurgia de mastectomia radical da mama direita, em razão
de neoplasia maligna, concluindo pela incapacidade parcial e permanente. A autora apenas
trabalhou na lavoura, já tem quase 50 anos, não havendo possibilidade de que seja readaptada
para outra função e disputar um lugar no atual mercado de trabalho. Incapacidade tida como
total, permanente e insuscetível de reabilitação.

 V - Para a aquisição do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, os trabalhadores rurais que exerçam atividade na qualidade de empregado, diarista,
avulso ou segurado especial da Previdência Social não necessitam comprovar o recolhimento
das contribuições previdenciárias, mas sim o exercício da atividade laboral no campo por
período superior a doze meses (arts. 39, 48, § 2º, e 143 da Lei 8.213/91).

VI - Desempenho de atividade rurícola devidamente comprovado. Na ausência
de prova documental para comprovar o exercício dessa atividade, admite-se a demonstração
através de início razoável de prova material, conjugada com depoimentos testemunhais
idôneos (art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91).

VII - A cópia do contrato de parceria rural, no qual consta a autora como
parceira agricultora, além de notas fiscais de produtor rural em seu nome configuram início
razoável de prova material da atividade rurícola que exercia, quando corroborado por prova
testemunhal idônea, como no caso. VIII - Mantida a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez.

 IX - A prova da incapacidade da autora, o fato de aguardar a prestação
jurisdicional há 4 anos, bem como o fundado receio de um dano irreparável, tendo em vista a
necessidade financeira para a manutenção da sua subsistência, constituem o relevante
fundamento e justificado receio de ineficácia do provimento final, aos quais se alia o
manifesto intuito protelatório do INSS, que se utiliza de todos os meios processuais para
retardar o cumprimento das decisões judiciais, configurando as condições para a concessão
liminar da tutela.
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X - Remessa oficial e agravo retido não conhecidos. Apelação improvida.

 XI - De ofício, antecipada a tutela jurisdicional para que o INSS proceda à
imediata implantação, em favor da autora, do benefício de aposentadoria por invalidez, com
data de início do benefício- DIB- na data do requerimento administrativo (06.02.2001) e
renda mensal inicial- RMI- no valor de um salário mínimo, no prazo de 30 dias, sob pena de
multa diária a ser fixada caso descumprida a ordem judicial. (AC 00250897420034039999,
DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, DJU
DATA:20/10/2005 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

 

O período como diarista ou como segurado especial deve ser conhecido e
computado por este Juízo em seu favor.

 

No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam Autor como rural. Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu
atividades rurais pelo prazo de carência do benefício.

 

Por fim, resta afastar a alegação do INSS quanto ao exercício de atividade
urbana, pelo Autor, dentro do período de carência, uma vez que pela análise mais detalhada
do CNIS, é possível depreender que foram apenas 15 meses de atividade urbana, em períodos
não concomitantes.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.  Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344145v2 e do código CRC 36743fc2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0023279-03.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MOISES RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MINGATI (OAB MG106418)
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS BARBIERI (OAB SP258328)
ADVOGADO: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB SP248004)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376095v2 e do código CRC da40e573.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5002999-42.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALOISIO CYPRIANO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a conceder APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. Em suas razões recursais (Evento 33), alega, em síntese,  que (i) para
a caracterização da condição de segurado especial, exige-se que a atividade rural seja
realizada em regime de economia familiar, consoante o art. 11, VII, da Lei 8.213/1991, (ii) os
documentos presentes nos autos revelam que o autor é proprietário de 3 propriedades rurais: 1
- São Caetano (sítio Cipriano), com 9,7 hectares; 2 - Princesa, com 4 hectares; 3 - Retiro, com
83 hectares, (iii) o total das 3 propriedades é de 96,7 hectares, em uma região em que o
módulo fiscal é de apenas 20 hectares, como comprovam os CCIR presentes nos autos, e (iv)
resta claro que o autor é proprietário de mais de 4 módulos fiscais de terra rural, não se
qualificando como segurado especial, sendo que a circunstância das propriedades terem como
condômino o irmão do autor não afasta tal conclusão.

 Contrarrazões (Evento 44).

VOTO

A Lei 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art. 11 da Lei 8.313/1991,
dispôs que se qualifica como segurado especial o produtor rural que explore atividade
agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a propriedade rural explorada
tiver mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não pode ser qualificado como
segurado especial. Ocorre que essa lei não pode retroagir para regular fatos anteriores ao
início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em 23/6/2008. Em relação ao tempo de
serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade rural explorada tivesse mais de
quatro módulos fiscais, o respectivo produtor rural pode ser qualificado como segurado
especial, se não tiver contratado empregados permanentes.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para
motivar a descaracterização da qualificação do segurado especial. Aplica-se a Súmula 30 da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural
não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que
comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar".
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No caso em exame, não há nenhum indício de que haveria a contratação de
empregados permanentes ou grande produção agrícola com fins puramente comerciais. Pelo
contrário, os elementos dos autos sinalizam o exercício de atividade rural de subsistência.
Como bem destacou a sentença, "os valores apurados por ano e divididos pelos dois
proprietários são bem inferiores ao próprio salário mínimo, o que na verdade faz prova
da situação de subsistência do autor".

Dessa forma, pelas provas produzidas nos autos (início de prova
material), restou comprovado que a parte autora sempre exerceu atividades rurícolas, sob o
regime de economia familiar.  A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a eficácia dos
documentos apresentados nos termos da Súmula 577/STJ, não havendo alegação da parte
contrária, em contrarrazões, de eventuais inconsistências nos depoimentos das testemunhas. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000285608v8 e do código CRC f16dee1e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002999-42.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALOISIO CYPRIANO (AUTOR)
ADVOGADO: RONALDO LOPES PIMENTA SEGUNDO (OAB ES021997)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376105v2 e do código CRC 5c5bb022.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000107-60.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILSON AGOSTINHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. 

Em suas razões recursais (Evento 42), alega, em síntese, que (i) a sentença
somou períodos trabalhados na condição de empregado rural e segurado especial, (ii) no caso
do segurado especial, a prova foi exclusivamente testemunhal, (iii) pelo CNIS, apurou-se o
recolhimento de apenas 92 contribuições, (iv) a CTPS do autor confirma que os períodos de
atividade foram desempenhados na condição de empregado rural, (v) não houve cumprimento
da carência mínima exigida de 180 meses, (vi) deve haver restituição dos valores recebidos a
título de tutela provisória e (vii) deve ser aplicada a Lei 11.960 (29/06/2009) para a definição
dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017
ou, subsidiariamente, até 25 de março de 2015, considerando que essa é forma definida por
Resolução do CJF, e, a partir de então, o IPCA-e.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 51). 

VOTO

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

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

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

No caso, a parte autora, nascida em 25/8/1956, cumpriu o requisito etário em
25/8/2016, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

(i) declaração de exercício de atividade rural, emitida pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de São Mateus, em nome do autor, informando a filiação ao sindicado
em 5/10/2016, sendo qualificado como lavrador, na condição de meeiro; entre 1/6/1994 e
1/6/2005, teria exercido a atividade no Sítio Joeirana, São Mateus/ES, cuja propriedade
pertence a Francisco Coswosck, com contrato verbal, cuidando de lavoura de 2 mil pés de
café; entre 2/4/2016 e 5/10/2016, teria trabalhado no Sítio Santa Rita, no mesmo município,
na propriedade de Amilson Salvador, com contrato verbal, cuidando de lavoura de 3 mil pés
de café (Evento 1, ANEXO2, p.10-12).

(ii) declaração do proprietário rural Francisco Coswosck, informando o
exercício de atividade rural pelo autor, com contrato de parceria agrícola verbal, no período
de 1/6/1994 a 1/6/2005, com cultivo de área de 0,5 ha, com, aproximadamente, 2 mil pés de
café conilon, além de plantações de milho e feijão para consumo próprio, com firma
reconhecida em 20/9/2016 (Evento 1, ANEXO2, p.14).

(iii) fichas médicas, em nome do autor, qualificado como lavrador, com
registros de 1991 a 2016 (Evento 1, ANEXO2, p.21-33).

(iv) contrato de meação agrícola, firmado com Amilson Salvador, qualificando
o autor como lavrador, com cessão de aproximadamente 1 ha para cultivo, contendo cerca de
3 mil pés de café, com duração de 2 anos e 9 meses, com início em 26/9/2016 e previsão de
término em 26/6/2019, com firma reconhecida em 3/10/2016 (Evento 1, ANEXO2, p.35-36).
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(v) documento de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São
Mateus, informando filiação em 5/10/2016, na categoria de meeiro ( Evento 1, ANEXO2,
p.67).

(vi) entrevista rural do INSS, em nome do autor, que alegou ser trabalhador
rural na condição de diarista e meeiro desde os 14 anos de idade; trabalhou na propriedade de
Francisco Coswosck por cerca de 11 anos, quando tinha cerca de 20 a 30 anos; que era
diarista; realizava serviços como capinar café, limpar feijão e milho, roçar pasto, fazer cerca,
tratar de criações, tirar leite; recebia por dia de serviço trabalhado; também tinha 1500 a 2000
pés de café à meia com o mesmo patrão; colhia 100 sacos maduros de café por colheita;
sempre trabalhou individualmente; a partir de abr/2016 começou a trabalhar como meeiro de
Amilson Salvador, onde está até a presente data; que lá ainda não colheu café da lavoura que
pegou à meia; que são 3000 pés de café conilon irrigados.

Ainda, em audiência realizada em 20/2/2019, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais.

Depoimento Pessoal - Gilson Agostinho:

Que trabalha na roça de meeiro para o Amilson Salvador; que na terra tem
lavoura de café com três mil pés de café; que antes trabalhava para o pai do
Amilson, trabalhando por uns 6 anos como diarista; que antes de 2005
trabalhava na diária para alguns proprietários; que é solteiro; que trabalhou para
o Francisco de 1994 a 2005, na “meia” mas sem contrato; que quando trabalhou
na terra do Francisco morava na terra dele; que depois do Francisco trabalhou
para o Américo Salvador; que trabalhou primeiro para o Francisco, depois para
Américo e depois o Edson.

1ª Testemunha - Carlos Sérgio Rodrigues Gomes:

Que conhece o Gilson há uns 30 anos; que o Gilson trabalhou para o Francisco
quando era bem novo; que antes de 2005 o autor já trabalhava na roça como
diarista em lavoura de café; que o Gilson já trabalhou no terreno da testemunha;
que o Gilson trabalhou de diarista para vários pessoas; que hoje o Gilson
trabalha para o Amilson.

O autor completou o requisito etário em 25/8/2016 e efetuou seu requerimento
administrativo em 20/9/2016, devendo, portanto, comprovar o labor rurícola nos 180
meses anteriores a um dos referidos marcos, ou seja, a partir de 25/8/2001 ou 20/9/2001.

Pela análise da CTPS do autor, percebe-se que laborou como empregado rural
em diversos períodos intercalados, entre os anos de 2005 e 2015 (Evento 1, ANEXO2, p.4-5).
As fichas médicas apresentadas o qualificam como lavrador há longa data, pelo menos desde
1991. Consta ainda, nos autos, declaração do proprietário Francisco Coswosck de que a parte
autora teria prestado serviços entre 1994 e 2005, por meio de contrato verbal de parceria
agrícola.
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Ora, os registros na CTPS, bem como a qualificação do autor em prontuário
médico, indicam que ele nunca esteve afastado da atividade campesina. A testemunha
confirma que a parte autora trabalhou para Francisco Coswosck e o depoimento pessoal
informa que a atuação como meeiro perdurou entre 1994 e 2005. Nesse mesmo período, a
testemunha esclarece que o autor também laborou como diarista na lavoura de café, atuando
na propriedade de diversas pessoas, o que, da mesma forma, foi mencionado no depoimento
pessoal.

Percebe-se, portanto, que o autor estaria enquadrado, nesse intervalo, na
categoria de segurado especial tanto pela atuação como meeiro quanto pelos trabalhos como
diarista (boia-fria) e, nesse caso, também não haveria necessidade de recolhimento de
contribuições, conforme a regra transitória do art. 143 da Lei 8.213/91, que tornou tal medida
desnecessária até o dia 31/12/2010, de acordo com o parágrafo único do art. 2º da Lei
11.718/2008:

Art. 2º. Para o trabalhador rural empregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei
no 8.213, de 24 de julho de 1991, fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de
2010.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao trabalhador rural
enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que presta serviços
de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, sem relação
de emprego.

O depoimento pessoal do autor indica que exerceu atividade de diarista para
outros proprietários após o término de sua parceria com Francisco Coswosck, sendo citados
dois deles (Américo Salvador e Edson). Dessa forma, o trabalho como diarista permite
estender seu tempo contributivo para além dos vínculos que constam na CTPS, ou seja, até
31/12/2010, quando o recolhimento das contribuições previdenciárias era dispensado aos
boias-frias. 

Não obstante, segundo a jurisprudência, o exercício de atividade campesina na
condição de diarista não desnatura a sua caracterização de segurado especial, em qualquer
época. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO AJUIZADA
POSTERIORMENTE À LEI 11.960/2009. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É pacífico o entendimento de que a
concessão do benefício previdenciário é regida pela lei vigente ao tempo em que o segurado
preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, no caso, de aposentadoria por
idade rural. 2. A autora nasceu em 11/10/1929, completando 55 anos de idade em 1984,
quando ainda não estava em vigor a Lei nº 8.213/91, mas sim a Lei Complementar 11/71, que,
no entanto, previa, no seu artigo 4º, a idade mínima de 65 anos para a concessão do benefício.
Ela somente completou a idade mínima prevista na norma de 1971 no ano de 1994, quando
não mais vigente a referida norma. Nesta hipótese, portanto, há de ser aplicada a Lei nº
8.213/91. Convém registrar ainda que o pedido de aposentadoria por idade foi formulado em
29/02/1996, e indeferido pelo INSS por ausência de comprovação de efetivo exercício de
atividade rurícola no período de carência. 3. As provas carreadas aos autos consubstanciam o
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início de prova material a que alude a lei para fins de comprovação de atividade rural, tendo a
parte autora preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido. 4. Foi
apresentada a certidão de casamento datada de 07/01/1947, onde consta como profissão da
autora "serviços domésticos" e como profissão de seu cônjuge "lavrador". A qualificação da
mulher como ?doméstica? ou ?do lar? na certidão de casamento não desconfigura sua
condição de segurada especial, seja porque na maioria das vezes acumula tal
responsabilidade com o trabalho no campo, seja porque, em se tratando de labor rural
desenvolvido em regime de economia familiar, a condição de lavrador do marido contida no
documento estende-se à esposa. 5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no tocante à comprovação da condição de rurícola, é assente no sentido de que a certidão de
casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge da segurada constitui início razoável
de prova documental para fins de comprovação de tempo de serviço, eis que a qualidade de
segurado especial do marido se estende à esposa por presunção, desde que a prova
testemunhal amplie a sua eficácia probatória. 6. A autora juntou certidão de nascimento do
seu filho, com data de 20/08/1955, atestando que ela e seu marido eram lavradores; cópia da
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Kennedy, datada de 01/02/1992,
com anotação de pagamento de mensalidades de março de 1992 a março de 1996; cópia do
ITR sobre propriedade em que laborava. 7. Tal início de prova material, conjugada com os
depoimentos prestados em juízo, confirmam o fato de a autora ter trabalhado no meio rural,
sendo suficientes para comprovar o cumprimento do requisito temporal, necessário à
concessão da aposentadoria rural por idade. 8. O trabalho como diarista, desde que no
âmbito rural, não descarateriza a condição de segurado especial. [...]. (APELRE
201202010197070, Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 09/07/2013.)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de
violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários. (gn) 3. Recurso especial a que se nega provimento. [...] (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.667.753 - RS (2017/0089456-5), Relator Ministro OG Fernandes, STJ,
07/11/2017).

Conforme já exposto, houve comprovação do exercício rural entre 1994 e 2005
na propriedade de Francisco Cowosck e em regime de diarista em outras propriedades. A
partir de 2005, o autor conta com diversos contratos como empregado rural, os quais, apesar
de separados por breves intervalos, não descaracterizam a continuidade do labor rurícola,
como se observa:

Nome: GILSON AGOSTINHO       
         
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

                         -             1,40                  -      -     -     -  
19/12/2005 31/03/2006                     103            1,00                103     -      3   12
02/01/2007 24/12/2007                     357            1,00                357     -    11   23
11/05/2009 09/11/2009                     183            1,00                183     -      6     1
13/04/2010 30/07/2013                   1.205            1,00             1.205      3     3   19
01/08/2014 30/11/2015                     487            1,00                487      1     4    -  
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 Total:             2.335      6     4   23

Assim, já em 1994 o autor exercia atividade campesina como meeiro de
Francisco Coswosck e como diarista, sendo que, após o término do contrato verbal, passou a
atuar como empregado rural e diarista, sem necessidade, nesse último caso, de recolhimento
das contribuições previdenciárias. Nos períodos posteriores, o autor conta com vínculos
anotados na CTPS, como empregado rural. 

Portanto, considerando que o autor laborou no campo, sob diferentes formas, ao
longo do período necessário à concessão do benefício pleiteado, deve ser mantida a sentença
recorrida.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
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precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324240v32 e do código CRC 19c124e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000107-60.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILSON AGOSTINHO (AUTOR)
ADVOGADO: EDGARD VALLE DE SOUZA (OAB ES008522)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376114v2 e do código CRC 7f284eb7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0032468-05.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OTELINO FERNANDES COUTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. CARÊNCIA DE 180
MESES. DIARISTA E EMPREGADO RURAL PELO PERÍODO JÁ RECONHECIDO
ADMINISTRATIVAMENTE DE 13 ANOS E 03 MESES. PRIMEIRO VÍNCULO
COMO TRABALHADOR RURAL ANOTADO EM CTPS, EM 05/06/2001, QUANDO
O AUTOR JÁ TINHA 48 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 04/10/2017.

Sentença: julgou improcedente o pedido por não considerar evidenciada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão
da ausência de prova material relativas ao período que não fora reconhecido
administrativamente, como empregado rural, bem como pela sentença num montante de 13
anos e 03 meses.

Razões da recorrente: afirma que as provas acostadas aos autos são plenas em
afirmar a sua função habitual como sendo a de trabalhador rural por período superior à
carência, bem como a prova testemunhal é esclarecedora sobre seu mister rurícola. Em
especial que, nos intervalos em que não teve sua CTPS assinada, continuou a trabalhar na
roça, no sistema de diária, uma vez que cada empregador demorava para assinar a carteira.

VOTO

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

 

Sabe-se que o recorrente nasceu em 1953 e que requereu sua aposentadoria por
idade em 04/10/2017, quando já contava a idade mínima para o benefício (60 anos) desde
2013, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.
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Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, o recorrente juntou aos autos:

 

“(...) Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos
autos alguns documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os
seguintes: cópia da CTPS com anotações de vínculos urbanos e rurais (Evento 1, OUT2 – fls.
07/17).

Já a cópia do prontuário de atendimento médico ambulatorial e hospitalar,
datado de 2014 com a qualificação do rural, embora não sirva como início de prova material,
se equipara à prova testemunhal em razão do caráter declaratório (Evento 3, OUT7). (...)”

 

 

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

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

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.
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2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.

 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)

 

Portanto, há prova de seu labor rural desde 2001, com a anotação do primeiro
vínculo rural, como empregado, em época de safra.

 

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como diarista, nos intervalos em que sua CTPS
não esteve assinada, bem como o exercício da atividade rural de forma ininterrupta por
período em muito superior à carência.

 

         Assim, ouso discordar da conclusão emanada da sentença ora recorrida,
conforme razões abaixo aduzidas.

 

O fato de ter sido diarista rural não lhe descaracteriza como rurícola. Isso
porque, a qualificação dada ao diarista rural não é a mesma dada ao segurado especial para
fins previdenciários, trata-se de tipos distintos, o primeiro pertence à categoria de contribuinte
individual, enquanto o último é o próprio tipo que dá nome a sua categoria de segurado.

 

E por se tratar de contribuinte individual (diarista), que em regra presta serviços
a diversas empresas agrícolas ou mesmo pessoas físicas (proprietários rurais), suas
contribuições são de responsabilidade do contratante, bastando a esse tipo de trabalhador
rural a mera comprovação do labor.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS:
QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO
RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: FAVORÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 53



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 343/580

0032468-05.2017.4.02.5052 500000305360 .V3 JRJ17255© JES10769

JUROS. CUSTAS. MULTA.

1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência
de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-
doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.

2. Presente início de prova material: cópia da CTPS (fl. 17/20) constando
vínculos rurais; corroborada por prova testemunhal consistente (fl. 68/69): indubitável
qualidade de segurado especial da parte autora.

3. Cabe consignar, ainda, que a condição de diarista, bóia-fria ou safrista não
prejudica o direito da autora, pois enquadrada está como trabalhador rural para efeitos
previdenciários (Precedentes: (AC 2005.01.99.057944-2/GO, Rel. Desembargadora Federal
Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.21 de 28/06/2007 e AC
2006.01.99.032549-4/MG, Rel. Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, Segunda
Turma,DJ p.41 de 24/11/2006).É cediço que o trabalhador volante ou bóia-fria experimenta
situação desigual em relação aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em
regra, ou não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, como se vê na
espécie, devendo ser adotada solução "pro misero".

 4. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades
rurais (fls. 49/52).

5. DIB: à míngua de recurso voluntário no ponto, mantida a sentença que fixou
o início do benefício a contar da data da juntada do laudo pericial.

6. Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; b) sem custas,
porque nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º
do art. 109 da CF/88), o INSS está isento delas quando lei estadual específica prevê o
benefício, o que se verifica nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.

 7. A jurisprudência majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa
diária contra a Fazenda Pública, a não ser que comprovada a recalcitrância do ente público no
cumprimento de decisão judicial. Hipótese não configurada. 8. A antecipação de tutela deve
ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o
acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo.

9. Apelação do INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida,nos
termos dos itens 06 e 07. (AC 00767232620124019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON
JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:21/08/2015
PAGINA:1199.)
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PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONHECIDA A REMESSA OFICIAL, POR SER
INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO: FALTA DE
REITERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURÍCOLA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO
VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TIDA COMO
TOTAL, DEFINITIVA E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CAMPO POR MAIS DE 12 MESES. CONDIÇÃO DE
RURÍCOLA: INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL: CONTRATO DE PARCERIA
AGRÍCOLA. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL
IDÔNEA. BENEFÍCIO MANTIDO. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO.

I - Incabível a interposição de remessa oficial, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 475, do Código de Processo Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.352, de
26.12.01, que dispensa de reexame necessário as sentenças proferidas a partir de 27.03.2002,
quando a norma entrou em vigor, nos casos em que a condenação for inferior a 60 salários
mínimos, hipótese que se configurará no caso, em que o interstício entre a fixação do termo
inicial do benefício (06.02.2001) e a sentença (18.12.2002) não superaria 60 (sessenta) meses.
Remessa oficial não conhecida.

 II - Não conhecido o agravo retido da autora, por não ter sido reiterado nas
contra-razões de apelação.

 III - Preenchidos simultaneamente todos os requisitos exigidos pela legislação
previdenciária para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

IV - Na aferição da incapacidade laborativa, o Juiz não está vinculado às
conclusões do laudo pericial, devendo analisar os aspectos sociais e subjetivos do autor no
caso concreto e os reflexos da invalidez sobre sua vida. O laudo atestou que a autora é
portadora de seqüelas derivadas de cirurgia de mastectomia radical da mama direita, em razão
de neoplasia maligna, concluindo pela incapacidade parcial e permanente. A autora apenas
trabalhou na lavoura, já tem quase 50 anos, não havendo possibilidade de que seja readaptada
para outra função e disputar um lugar no atual mercado de trabalho. Incapacidade tida como
total, permanente e insuscetível de reabilitação.

 V - Para a aquisição do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, os trabalhadores rurais que exerçam atividade na qualidade de empregado, diarista,
avulso ou segurado especial da Previdência Social não necessitam comprovar o recolhimento
das contribuições previdenciárias, mas sim o exercício da atividade laboral no campo por
período superior a doze meses (arts. 39, 48, § 2º, e 143 da Lei 8.213/91).

VI - Desempenho de atividade rurícola devidamente comprovado. Na ausência
de prova documental para comprovar o exercício dessa atividade, admite-se a demonstração
através de início razoável de prova material, conjugada com depoimentos testemunhais
idôneos (art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91).

VII - A cópia do contrato de parceria rural, no qual consta a autora como
parceira agricultora, além de notas fiscais de produtor rural em seu nome configuram início
razoável de prova material da atividade rurícola que exercia, quando corroborado por prova
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testemunhal idônea, como no caso. VIII - Mantida a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez.

 IX - A prova da incapacidade da autora, o fato de aguardar a prestação
jurisdicional há 4 anos, bem como o fundado receio de um dano irreparável, tendo em vista a
necessidade financeira para a manutenção da sua subsistência, constituem o relevante
fundamento e justificado receio de ineficácia do provimento final, aos quais se alia o
manifesto intuito protelatório do INSS, que se utiliza de todos os meios processuais para
retardar o cumprimento das decisões judiciais, configurando as condições para a concessão
liminar da tutela.

X - Remessa oficial e agravo retido não conhecidos. Apelação improvida.

 XI - De ofício, antecipada a tutela jurisdicional para que o INSS proceda à
imediata implantação, em favor da autora, do benefício de aposentadoria por invalidez, com
data de início do benefício- DIB- na data do requerimento administrativo (06.02.2001) e
renda mensal inicial- RMI- no valor de um salário mínimo, no prazo de 30 dias, sob pena de
multa diária a ser fixada caso descumprida a ordem judicial. (AC 00250897420034039999,
DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, DJU
DATA:20/10/2005 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

Com efeito, entendo que há início de prova material do exercício de atividade
rural desde sua fixação em Jaguaré, em 2001, tendo em vista que a sua primeira anotação na
CTPS somente ocorreu em 05/06/2001.

 

Outrossim, ainda resta demonstrado que após a formalização do seu primeiro
vínculo empregatício o Autor nunca se afastou do campo, apenas aguardou que sua CTPS
fosse assinada pelo novo empregador, possivelmente, em regime de experiência.

 

O período como diarista ou como segurado especial deve ser conhecido e
computado por este Juízo em seu favor.

 

No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam Autor como rural. Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu
atividades rurais pelo prazo de carência do benefício.
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Nessas condições, conheço do recurso e a ele dou provimento, para julgar
procedente o pedido e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 04/10/2017 pagar os
atrasados.

 

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.
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Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

 

Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a
citação será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

 

Voto por conhecer o Recurso e dar provimento a ele. Sem condenação em custas
e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º
da Lei nº 10.259/2001.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000305360v3 e do código CRC 767b1a41.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0032468-05.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OTELINO FERNANDES COUTO (AUTOR)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)
ADVOGADO: RODRIGO NUNES LOPES (OAB ES017122)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
Recurso e dar provimento a ele. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376120v2 e do código CRC eed12279.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5000363-97.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VICENTINA BATISTA MARTINS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR
SEM ATIVIDADE COMERCIAL RELACIONADA AO PRODUTO DO
TRABALHO RURAL. EXEGESE DO ART. 195, § 8º, DA CF/88 E ART. 25 DA LEI
8.212/1991. PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMA QUE O PRODUTO DO
TRABALHO RURAL NÃO ERA COMERCIALIZADO. VENDA ESPORÁDICA DA
PLANTAÇÃO EXCEDENTE NÃO ATENDE A CONTENTO A CARÊNCIA DO
BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

 

         Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, externando
inconformismo com sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão
de Aposentadoria por Idade Rural. Sustenta que sempre trabalhou na propriedade de seu pai,
em regime de economia familiar, produzindo aipim, mandioca, milho, etc., sendo que parte da
produção é voltada para a própria subsistência, e outra destinada à comercialização. Afirma
ainda que a Constituição da República criou uma exceção ao sistema contributivo do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) para os trabalhadores rurais.

 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em contrarrazões, cita
entendimento jurisprudencial no sentido de ser inviável o reconhecimento de benefício
destinado a rurícolas calcado unicamente em provas testemunhais.

 

É o relatório do necessário. Decido.

 

VOTO

Não merece prosperar a pretensão recursal externada pelo demandante.
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Quando da realização de Audiência de Instrução e Julgamento, a autora
“sustentou que lhe coube, por herança, aproximadamente 1 alqueire desse imóvel, onde
planta milho, aipim, dentre outras culturas, e cria galinhas e produz ovos, para consumo
próprio, vendendo o que sobra diretamente a consumidores finais, na região em que situado
o terreno, no qual reside”, entendimento que foi corroborado pelas demais testemunhas.

 

A ausência de comercialização dos produtos plantados pela demandante
revelou-se fatal para sua pretensão, esposando o MM. Juízo a quo o entendimento que o
segurado especial não está dispensado de contribuir para o RGPS, ainda que o faça de
maneira particular e indireta, diferenciada dos demais filiados ao sistema previdenciário.

Com efeito, o art. 195, § 8º, da Constituição da República prevê expressamente
a existência de contribuição incidente sobre o produto do trabalho rural desenvolvido
segurado especial, na forma de “alíquota sobre o resultado da comercialização da produção”.

 

 O art. 25 da Lei 8.212/1991 vem a disciplinar a forma de contribuição do
lavrador rural prevista no Texto Constitucional, de modo que adotar interpretação no sentido
de que o segurado especial estaria dispensado de verter as contribuições incidentes sobre o
produto de seu plantio não apenas implicaria em negativa de vigência de lei federal, como
também revelar-se-ia em franco descompasso com a norma constitucional acima mencionada.

 

A caracterização do regime de economia familiar que permite a obtenção de
benefício previdenciário, nos moldes do art. 11, § 1º, da Lei 8.213/1991, não se contenta
unicamente com a plantação voltada para a atenção das necessidades básicas de seus
componentes, porquanto o texto legal se refira claramente à necessidade da produção mostrar-
se “indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar”, requisitos que o próprio texto legal aponta que devem apresentar-se
cumulativamente, não sendo alternativos.

 

A propósito, diz-se que a própria condição de segurado especial só pode ser
constatada “pelo fato de ser paga contribuição para o custeio da seguridade social incidente
sobre o produto da comercialização da produção” (SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito
Previdenciário, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 97), de onde se infere que, sem a
necessária atividade econômica relacionada à produção rural, não haverá de se falar em
caracterização do segurado especial.
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Embora não se possa ignorar as alegações da Autora de existência de alguma
atividade comercial, vê-se que há comprovação de se tratar de pequena propriedade rural
improdutiva, pela leitura dos documentos apresentados pela própria autora, em especial o
CCIR do imóvel.

 

Ainda que pudessem servir como início de prova material, cumpre notar que o
início de prova material não necessariamente equivale à totalidade da prova necessária, sendo
certo que, como se observou quando da análise das provas orais, o comércio da produção era
esporádico, não sendo praticado com frequência.

Logo se vê que, se comercialização houve, esta sequer foi suficiente para
atender ao período de carência do benefício almejado (art. 25, II, c/c art. 39, I, da Lei
8.213/1991), mostrando-se insatisfatória para caracterizar o regime de economia familiar, tal
como tipificado em lei e adequado à teleologia constitucional.

 

Com efeito, cumpre destacar que malgrado tenha afirmado nunca ter saído da
propriedade rural do seus genitores, malgrado o seu casamento tenha sido realizado em
19/07/1985, a Autora deveria ter apresentado notas fiscais em seu próprio ou outros
documentos que comprovasse o seu efetivo trabalho na propriedade e não apenas que ela era
meramente utilizada para fins residenciais.

 

A sentença de improcedência confirma, então, a razão pela qual a Autora ter
exercido atividade rural, como empregada, em outra propriedade, no período de 2003 a 2008,
bem como o seu cônjuge ter laborado, como empregado, urbano e rural, desde 29/09/1988
até, pelo menos, 2011, possivelmente pela ausência de renda a ser obtida de sua própria
propriedade.

 

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

 

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

 

Voto por conhecer o Recurso e negar provimento a ele.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332478v2 e do código CRC 0d655c1b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000363-97.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VICENTINA BATISTA MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, conhecer o Recurso e negar provimento a ele.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000377381v3 e do código CRC f38b6b99.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0009559-35.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LAUDY LOUZA RIBEIRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 48 do Evento 49) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de concessão
do benefício desde a data de entrada do requerimento administrativo. Afirma que consta, nos
autos, que requereu o benefício em 4/1/2017, quando já teria reunido os requisitos para a
aposentadoria. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que a autora faria jus à concessão de
aposentadoria por idade rural desde 8/7/2017, afirmando que essa seria a DER. Ocorre que,
na inicial, o autor requereu o pagamento do benefício desde 4/1/2017, quando o requereu, de
fato, ao INSS, situação comprovada no doc. 6 do Evento 1, fl. 23). Assim, conclui-se que
houve erro material no acórdão, sendo devida a sua correção. 

Voto por conhecer os embargos da autora e a eles dar provimento para,
reconhecendo o erro material, fixar a DIB em 4/1/2017, que é a data correta da entrada do
requerimento administrativo, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o julgado
embargado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267638v3 e do código CRC 02956bfe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0009559-35.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LAUDY LOUZA RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: DIONATAN CORDEIRO HERMOGENIO (OAB ES024816)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos da autora e a eles dar provimento para, reconhecendo o erro material, fixar a DIB
em 4/1/2017, que é a data correta da entrada do requerimento administrativo, nos termos da
fundamentação, que passa a integrar o julgado embargado. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375669v2 e do código CRC 423f5a51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0000539-23.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZIA VICTOR DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 58) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre  o pedido de concessão do
benefício previdenciário da aposentadoria por idade rural, com o pagamento dos retroativos
devidos desde a data do requerimento administrativo em 30 de setembro de 2016, registrado
sob o n° 179.276.461-5. Afirma que foi conhecido o recurso e, no mérito, foi dado parcial
provimento para determinar a averbação de tempo rural de 21/10/1972 a 3/10/2005 e de
23/5/2016 a 30/9/2016. Argumenta também que, como havia perdido a qualidade de segurada
da Previdência Social, readquiriu nesse segundo período averbado. Sustenta ainda que,
na época do requerimento administrativo, havia retomado a qualidade de segurada especial,
pois foi reconhecido o período compreendido entre 23/05/2016 a 30/09/2016, sendo
que havia cumprido a carência exigida na época, já que readquiriu a qualidade de segurada
especial com a averbação desse segundo período.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da carência do
benefício almejado na DER, entendo que a parte autora faria jus apenas à averbação de tempo
rural de 21/10/1972 a 3/10/2005 e 23/5/2016 a 39/9/2016, sob os seguintes fundamentos:

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

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais (art.
25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os segurados que se
filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela progressiva de
carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o
segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de
carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da CRFB/88 e
PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique Martins
Port).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material,
não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força
maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ). Esse início de
prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não
precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

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

No caso, a parte autora, nascida em 20/8/1956, cumpriu o requisito etário em 20/8/2011,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora
apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1, OUT2):

(i) certidão de casamento, celebrado em 21/10/1972, qualificando o marido José Antonio dos
Santos como lavrador;

(ii) contrato de parceria agrícola, firmado, em 23/5/2016, pela autora e o marido com Adilson
Alves Vingler, para exercerem atividade agrícola em sua propriedade, como parceiros, com
informação de contrato verbal desde 1997;

(iii) documentos comprovando que Adilson Alves Vingler é proprietário rural;

(iv) ficha cadastral, expedida pela Secretaria de Saúde municipal, em 17/3/2005, qualificando-
a como lavradora e o marido como vaqueiro;

(v) ficha de matrícula escolar da filha, datada em 1995, qualificando a autora e o marido
como lavradores.

Ainda, em audiência, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e os depoimentos das
testemunhas, que corroboraram as suas alegações.

Os elementos dos autos demonstram que a autora não possui nenhum vínculo empregatício
registrado no CNIS. Ao contrário, o marido possui vínculo de trabalho  mantido de 2005 a
2015, como vaqueiro/curraleiro, na propriedade de Jorge Luiz Nunes Alves (empregador). 

Nota-se que, em entrevista rural, a autora declarou que exercia atividades agrícolas há mais
de 20 anos na Fazenda Salinas, de propriedade de Jorge Luiz Nunes Alves, pai de Adilson
Alves Vingler, que subscreve o contrato de parceria agrícola datado em 2016. Na inicial, ela
afirmou que também laborava para Jorge Luiz Nunes Alves, porém sem anotação na CTPS
(contrato verbal). 

Como se observa, os elementos dos autos sinalizam que a autora e o marido exerciam
atividade rurícola, em regime de economia familiar, quando se casaram em
21/10/1972. Ocorre que marido passou a exercer atividade empregatícia a partir
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de 3/10/2005, não havendo como estender, a partir de então, a qualificação de lavrador do
cônjuge . Dessa forma, como não há prova material do labor exercido exclusivamente pela
autora a partir de 3/10/2005, faz ela jus à averbação de tempo rural de 21/10/1972 a
3/10/2005. 

Consta, nos autos, que, em 23/5/2016, a autora e o marido firmaram contrato de parceria
agrícola, o que demonstra que, a partir dessa data, voltaram a laborar no campo sob o regime
de economia familiar. Assim, deve ser averbado também o período de 23/5/2016 a 30/9/2016
(DER). 

Registre-se que, embora o período de 1972 a 2005 corresponda a mais de 30 anos, houve, no
caso, desconstinuidade do labor campesino por 10 anos, não havendo como considerar esse
tempo como carência do benefício almejado, ante a perda da qualidade de segurado especial. 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a
averbação de tempo rural de 21/10/1972 a 3/10/2005 e de 23/5/2016 a 30/9/2016. Sem custas
e honorários advocatícios. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração da autora e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293486v4 e do código CRC f2c79fc2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 0000539-23.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZIA VICTOR DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)
ADVOGADO: TAIS MOZER LOURENCINI (OAB ES026782)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração da autora e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376160v2 e do código CRC fc8d38ba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5000085-68.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA REGINA LUCIANO SILVERIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
HOMOLOGAÇÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO PERÍODO DE
20/01/2016 A 06/11/2017. INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL APENAS PARA O
PERÍODOS DE 02/07/1986 A 02/04/1994 E DE 08/07/2012 ATÉ A DER (06/11/2017).
CONTRATOS DE PARCERIAS AGRÍCOLAS CONFIRMADOS EM SEDE
TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CARENCIA DE 180
MESES, NO PERIODO DE 2000 A 2015. CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP. NÃO
CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DOS CONTRATOS DE
PARCERIAS AGRÍCOLAS NO PERÍODO DE 02/07/1986 A 02/04/1994 E DE
08/07/2012 ATÉ 19/01/2016. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

 

Em suas razões recursais, alega, em síntese, (i) que o início de prova material
juntamente com a testemunhal comprovam seu efetivo exercício de atividade rural em regime
de economia familiar por período superior à carência; e (ii) que o INSS já reconheceu apenas
1 ano e 10 meses de atividade rural da Autora, que devem ser somados aos contratos de
parcerias agrícolas, para os períodos alegados na inicial, assim como em regime de economia
familiar na propriedade do esposo, de 1994 a 2012, em tempo suficiente para cumprimento da
carência para concessão do benefício previdenciário.

 

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação:
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“(...) Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade
de segurado especial. A autora nasceu em 1960 e completou a idade exigida como requisito
para concessão do benefício (55 anos) em 2015, por conseguinte, o período de atividade que
deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início
de prova material. Os documentos acostados aos autos, a meu ver, enquadram-se como início
de prova material:

- Contrato de Parceria (Evento 01 – PROCDM3, Fls. 65/67)

Não obstante, a parte autora não tem direito à aposentadoria rural por idade.

A prova testemunhal não foi clara o suficiente para estabelecer o labor rural
durante o período de 1994 a 2012. As primeiras testemunhas se limitaram atestar os últimos
sete anos de trabalho da autora. A última testemunha se mostrou confusa, afirmando que
atualmente a autora é dona de casa.

Com efeito, a autora demonstra em depoimento pessoal ter se afastado do labor
rural por mais de 18 anos (1994 a 2012), tendo acompanhado seu esposo que trabalhava em
serviço urbano (auxiliar de serviços gerais no Clube Cem – bairro Aeroporto, Cachoeiro de
Itapemirim). Tal fato configura descontinuidade incompatível com a concessão do benefício
pretendido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL.
DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
CARÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade rural
e a perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior à
assinalada pela legislação previdenciária.
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período
imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão do
benefício, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp
1.354.908/SP, Rel.
Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)8)

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

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)”
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É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

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

 

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

 

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

 

No caso, a autora, nascida em 1960, cumpriu o requisito etário em 2015,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
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1. Certidão de casamento de 15/04/1982, na qual consta a profissão do cônjuge, como maquinista;

2. Contrato de Parceria Agrícola para o período de 02/07/1986 a 02/04/1994;
3. Declaração do Exercício de Atividade Rural para o período de 02/07/1986 a 02/04/1994;
4. Comprovação da Admissão do cônjuge, Sr. Jorge Fernandes de Oliveira;
5. Admissão no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeiro de Itapemirim, em 02/07/1986;
6. Contratos de Parceria Agrícola com o Sr. Sérgio Laguini, nos períodos de 08/07/2012 a 20/12/2017;
7. INSS já procedeu a homologação do período rural do período de 20/01/2016 a 06/11/2017.

 

Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.

 

In casu, a parte Autora pleiteia a averbação do tempo rural vinculado aos
contratos de parceria agrícola, para os períodos de 02/07/1986 a 02/04/1994 e de 08/07/2012
até a DER.

 

Ainda, requer a averbação do período de atividade rural, em regime de
economia familiar, na propriedade do seu cônjuge, relativo a 1994 a 2012.

 

 

No entanto, em relação ao período de 1994 a 2012, em regime de economia
familiar, não há início de qualquer prova material em seu nome, uma vez que seu
cônjuge trabalhava como empregado urbano, nos períodos de 01/01/1995 a 12/1997 e de
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01/12/1999 a 14/08/2009, para o empregador CLUBE DOS CEM, assim como a própria
Autora confessou, em sede de depoimento pessoal, que se afastou do campo para
acompanhar o marido, o que afasta a sua caracterização como segurada especial.

 

 

Outrossim, entendo que os contratos de parcerias agrícolas apresentados aos
autos constituem início de prova material do exercício da atividade rural, fato este que foi
confirmado pelas oitivas das testemunhas.

 

Sendo assim, entendo que é cabível o reconhecimento do exercício da atividade
rural do primeiro contrato de parceria agrícola apresentado aos autos, para o período de
02/07/1986 a 02/04/1994 e de 08/07/2012 a 19/01/2016 (antes da data inicial de homologação
realizada pelo INSS).

 

 

Outrossim, entendo que a parte Autora necessita comprovar o exercício de
atividade rural, no período de 2000 a 2015, antes do preenchimento do requisito etário, em
2015, ou de 2002 a 2017, antes da entrada do requerimento administrativo ora análise, em
2017, o que também não ocorreu.

 

 

Sendo assim, em decorrência do período de carência ora analisado restar
adstrito a 2000 a 2015, tendo a autarquia previdenciária já reconhecido 1 ano e 10 meses de
carência, com a soma do período de 08/07/2012 a 19/01/2016, a Autora ainda não reuniu
tempo suficiente para fruição do benefício ora pretendido.

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.
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Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).
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No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 06/11/2017.

 

Por fim, em decorrência da existência de início de prova documental para o
período compreendido de 1994 a 2002, do qual reconheço a necessidade de averbação.

 

Recurso da parte autora prejudicado e DE OFÍCIO, reformo a sentença para
extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido
de aposentadoria rural e determino a averbação do tempo rural relativo ao período de
02/07/1986 a 02/04/1994 e de 08/07/2012 a 19/01/2016.

 

Sem  condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Voto por não conhecer o Recurso da parte Autora e de ofício, reforma a
sentença, para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do
CPC/2015, o pedido de aposentadoria rural, bem como determinar a averbação do tempo
rural, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344045v2 e do código CRC 2cc2ad46.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000996-17.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DILENE LIMA MENEGUSSI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor  em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 24 do Evento 48) alegando, em síntese, que a decisão
embargada deve ser reformada, em razão da indispensabilidade do labor rural para o sustento
do grupo familiar e em razão da jurisprudência que só afasta o regime de economia familiar
em casos em que a remuneração do membro da família supera dois salários mínimos

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

O autor, em suas razões, todavia, não sinaliza a existência de vício contido no
acórdão embargado que pudesse justificar a oposição de embargos declaratórios. Na verdade,
propõe a reforma da decisão colegiada com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso ora
em exame. 

Ora, os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida,
mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir
omissão no julgado, uma vez que possuem somente efeito de integração e não de
substituição. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o
que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por não conhecer os embargos de declaração opostos pelo autor. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268297v2 e do código CRC 584470e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000996-17.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DILENE LIMA MENEGUSSI (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
os embargos de declaração opostos pelo autor. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376203v2 e do código CRC 3cdf8352.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 0007494-67.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALERIA OLIVEIRA FIGUEREDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou extinta a ação sem a resolução de mérito, em razão da incompetência. Em suas
razões recursais (doc. 36 do Evento 31), alega, em síntese, que (i) pleiteou
administrativamente, em 17/3/2017, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição,
sendo o benefício indeferido sob a alegação de que haveria somente 19 anos, 6  meses e 2
dias de contribuição, (ii) de 1982 a 1989, manteve vínculo de emprego com o  Cartório de
Registro Civil/Tabelionato de Ibatiba/ES, (iii) apresentou documentos suficientes a
comprovar o efetivo labor desenvolvido como empregada (escrevente juramentada) nos anos
de 1982/1989, (iv) esta ação deve tramitar perante a Justiça Federal, pois as provas 
demonstram de forma efetiva o desempenho da atividade laboral no período de 1982/1989,
como escrevente juramentada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato localizado na
Cidade de Ibatiba/ES, (v) há possibilidade também de efetuar recolhimentos retroativos, o
que nem sequer foi apreciado na sentença, (vi)  a juriprudência do Tribunal Regional Federal
da 3ª Região indica a necessidade de oitiva de depoimentos testemunhais para corroborar o
labor urbano em que não consta anotação na CTPS, ao passo que, colhidos tais depoimentos,
subsiste a competência da Justiça Federal para proferir a sentença, (vii) na situação em
apreço, as provas não deixam dúvidas sobre o desempenho do labor urbano, (viii)  em que
pese o entendimento sobre a impossibilidade de reconhecimento de vínculo laboral, em razão
de a medida ser efetivada perante a Justiça do Trabalho, havendo prova robusta sobre o
desempenho do labor, deverá haver a apreciação do julgador sobre o desempenho da
atividade urbana nos anos de 1982/1989, e (ix) deverá haver a anulação da sentença para que
seja proferida nova decisão com a análise das provas produzidas no feito.

Contrarrazões do doc. 39 do Evento 36.

VOTO

A autora ajuizou esta ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição desde a data do indeferimento administrativo do benefício em 17/3/2017. No
capítulo "dos requerimentos", não houve pedido específico quanto ao reconhecimento de
vínculo empregatício com o Cartório de Registro Civil/Tabelionato de Ibatiba/ES, no período
de 1982 a 1989, como bambém em relação  à possibilidade de recolhimento de contribuições
com efeitos retroativos. Porém, na fundamentação da peça inicial, pode-se extrair a
prentensão em questão:
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Neste ínterim, faz-se extremamente necessária a adoção do presente, para que
reste demonstrado o desempenho do labor pela Requerente entre 1982/1989,
assim como lhe seja facultado o recolhimento de contribuições nos períodos de:
01.04.2000 a 30.04.2000; 01.06.2000 a 30.06.2000; 01.08.2000 a 31.08.2000;
01.10.2000 a 31.10.2000; 01.12.2000 a 31.12.2000; 01.02.2001 a 28.02.2001;
01.04.2001 a 30.04.2001; 01.06.2001 a 30.06.2001; 01.08.2001 a 31.08.2001;
01.10.2001 a 31.10.2001; 01.12.2001 a 31.12.2001; 01.02.2002 a 28.02.2002;
01.04.2002 a 30.04.2002; 01.06.2002 a 30.06.2002; 01.10.2002 a 31.10.2002;
01.12.2002 a 31.12.2002; 01.02.2003 a 28.02.2003; 01.01.2005 a 31.01.2005;
01.02.2008 a 31.08.2011; 01.05.2013 a 30.09.2013, o que totaliza 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias.

No âmbito dos Juizados Especiais, o processo será instaurado mediante
apresentação de pedido, oral ou escrito, do qual constarão, dentre outras coisas, seu objeto e
valor. É expressamente vedada a formulação de pedido genérico, de modo a se evitar a
prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995). A Lei 9.099/1995
só admite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar de imediato a
extensão da obrigação (art. 14, § 2°), mas é imprescindível que seja determinável a extensão
do dano ou da obrigação no curso da demanda, pois, embora o autor possa formular pedido
genérico, ao juiz é vedado proferir sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único).

O CPC elenca os requisitos da petição inicial, dentre os quais está a necessidade
de narrar os fatos e fundamentos em que repousa a pretensão, assim como o pedido com suas
especificações (art. 319).

No caso presente, os fatos e fundamentos apresentados na inicial permitem a
compreensão do objeto da controvérsia, uma vez que a autora alegou que o pedido de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição foi negado, pelo INSS, em razão de
ausência de cumprimento de carência, sendo que, por outro lado, o reconhecimento de
atividade empregatícia de 1982 a 1989 e a possibilidade de recolhimento de contribuições
previdenciárias com efeitos retroativos, no intervalo de 2000 a 2013, permitiriam a reunião de
tempo necessário para o gozo do benefício.

Assim, pode-se concluir que a autora, com a ação, objetiva o reconhecimento de
atividade empregatícia de 1982 a 1989 e a autorização para o recolhimento de contribuições
previdenciárias com efeitos retroativos.

A sentença julgou extinta a ação sem a resolução de mérito, em razão da
incompetência desta Justiça Federal para processar e julgar o feito, sob os seguintes
fundamentos:

(...)

Trata-se de ação proposta por Valéria Oliveira Figueiredo de Oliveira em face
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de
aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, com o cômputo de períodos
não constantes no CNIS, desde o requerimento administrativo (17/03/2017).
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É o relatório. Decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Da aposentadoria por tempo de contribuição

A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente nomeada de
aposentadoria por tempo de serviço é regida pelo art. 9º da EC 20/98, verbis:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de
opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral
de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que
se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação
desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: 

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos
de idade, se mulher; 

e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de
tempo constante da alínea anterior. 

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no
inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode
aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando
atendidas as seguintes condições: 

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

 b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do
tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite
de tempo constante da alínea anterior; 

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento
do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por
cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso
anterior, até o limite de cem por cento. 

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à
época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente
para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às
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normas de transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas
só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários
antes da publicação da emenda.

Para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, as
exigências expressas no art. 9º da Emenda Constitucional nº 20/98, devem ser
atendidas.

Colocadas as premissas, verifico que constitui pedido autoral o reconhecimento
de labor no interregno de 30.03.1982 a 20.05.1989 e, ainda, o direito ao
recolhimento em atraso de contribuições relativas a período no qual
desempenhou atividade como contribuinte individual.

Na tentativa de comprovar a suposta atividade no Cartório, juntou a autora os
documentos de fls. 30/32. A prova documental apresentada se mostra
insuficiente a legitimar o labor sustentado, eis que frágil e extemporânea. A
título de exemplo, o documento de fl. 99, embora conste o nome da autora, não
está datado, e o cargo nele constante é o mesmo para o qual a autora foi
nomeada em concurso posterior.

Para corroborar a prova material trazida, foi realizada audiência para produção
de prova oral no dia 23/08/2018, na qual foi tomado o depoimento da parte
autora e de 03 (três) testemunhas, conforme DVD – R arquivado neste juízo. Os
depoimentos prestados em audiência se mostram genéricos e sem o condão de
robustez exigido para evidenciar vínculo empregatício. Cumpre destacar que a
testemunha Dimas da Silva Coelho disse que a autora era neta do proprietário
do Cartório, informação relevante omitida na inicial.

E ainda que a autora contasse com prova robusta – o que não é o caso – entendo
que sua pretensão deveria ser analisada pela Justiça do Trabalho. Neste sentido:

EXECUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECONHECIMENTO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A decisão judicial que reconhece relação de emprego entre as partes é fonte
geradora de recolhimento das contribuições previdenciárias. E tal obrigação
não se restringe às verbas trabalhistas reconhecidas no acordo ou na
condenação, mas  alcança também os salários pagos durante todo o contrato
de trabalho, cujas contribuições não foram recolhidas à época oportuna, pelo
empregador (art. 876 da CLT, com redação dada pela Lei n.11.457/2007).
Recurso ordinário provido. (TRT-6 - RO: 635200631206015 PE
2006.312.06.01.5, Relator: Acácio Júlio Kezen Caldeira, Data de Publicação:
15/12/2007) 

Desta maneira, entendo que a justiça federal não é competente para reconhecer
de vinculo trabalhista.
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No que tange ao pedido de recolhimento de contribuições em atraso, verifico
pelo documento de fls. 97, contido no processo administrativo, que não houve
impedimento para que as contribuições fossem recolhidas. O que se extrai do
documento mencionado é que o servidor do réu informou que o período
requerido é passível de recolhimento, contudo salientou que tal pagamento não
socorreria a autora diante da ausência de comprovação, após os pagamentos, do
tempo mínimo exigido por lei para o benefício almejado. Assim, não há
interesse de agir, por ausência de pretensão resistida.

Conclui-se, pois, que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual
previsto no art. 373, I do novo CPC, motivo pelo qual não é possível o
reconhecimento do direito pleiteado.

 III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, este juízo é incompetente para reconhecer vínculo trabalhista
e, quanto ao pedido de recolhimento de contribuições em atraso, não há
interesse de agir, de modo que JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise
do mérito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para,
querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada
pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

(...)

Todavia, não é esse o entendimento desta TR/ES, sendo competente esta Justiça
Federal para reconhecer vínculo empregatício para fins de concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição.

Compulsando os autos, nota-se que a autora apresentou os seguintes
documentos para comprovar o alegado vínculo empregatício mantido de 1982 a 1989:

(i) certidão expedida em 30/3/2011 pelo Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Ibatiba/ES afirmando que ela exerceu a atividade de escrevente de 30/3/1982 a
20/5/1989;

(ii) certidão expedida em 1/3/2010 pela Controladora Geral das Escrivanias e
Serventias informando que ela exerceu atribuições no Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Ibatiba/ES desde 30/3/1982, sendo aprovvada em concurso público para
serventias extrajudiciais, para o cargo de escrevente juramentada, pelo Ato n. 1133/1988,
publicado em 14/11/1988, tendo prestado o termo de compromisso em 23/11/1988;
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(iii) fica funcional emitida em 1/3/2010 demonstrando que, em 30/3/1982, ela
foi designada (Portaria s/n) para exercer as funções de escrevente auxiliar do Cartório de
Registro Civil e Tabelionato de Ibatiba/ES e que, desde 14/11/1988, por meio do Ato
1133/1988, foi nomeada (habilitada em concurso) para exercer o cargo de escrevente
juramentada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Ibatiba/ES.

Como se observa, os documentos apresentados não são contemporâneos ao
período de prestação do serviço, não podendo, assim, servir de início de prova material. Isso
porque a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeitos quando baseada, pelo menos,
em início de prova material, por não ser admitida a prova exclusivamente testemunhal, como
dispõe o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
através do verbete 149: A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola, para efeito de da obtenção de benefício previdenciário. 

Não obstante, em audiência realizada em 23/8/2018, as testemunhas não
demonstraram firmeza em suas respostas, apresentando declarações genéricas do alegado
vínculo empregatício, sendo que uma das testemunhas (Dimas da Silva Coelho) disse que a
autora era neta do proprietário do Cartório com o qual alega possuir vínculo de trabalho
extemporâneo, o que fragiliza ainda mais a suscitada relação de emprego.

Assim, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial no que tange ao
reconhecimento do vínculo empregatício de 30/3/1982 a 20/5/1989. 

Com relação ao acordo judicial firmado, na Justiça do Trabalho, entre a autora e
o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Ibatiba, deve-se apontar que a  jurisprudência
do STJ firmou o entendimento de que a sentença trabalhista (homologatória de acordo) pode
ser considerada como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço
prescrito no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, desde que fundamentada em elementos que
demonstrem o exercício da atividade laborativa nos períodos alegados:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE
SERVIÇO. PROVA MATERIAL. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE
ACORDO. UTILIZAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS A
SUBSIDIAR O PEDIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia em determinar se, no caso dos autos, a sentença trabalhista
homologatória de acordo constitui ou não início de prova material, apta a comprovar a
carência exigida para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

2. A jurisprudência do STJ é de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início
de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço prescrito no art. 55, § 3º da
Lei 8.213/91, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da
atividade laborativa nos períodos alegados.

3. Essa é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a condenação do empregador ao
recolhimento das contribuições previdenciárias, em virtude do reconhecimento judicial do
vínculo trabalhista, demonstra, com nitidez, o exercício de atividade remunerada em relação
ao qual não houve o devido registro em época própria.

4. Agravo regimental não provido.
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(STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 308370 RS 2013/0062174-0, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 12/9/2013)

A jurisprudência da TNU também se posiciona no mesmo sentido, conforme
julgado a seguir:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL RECONHECIDO EM
SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 31 DA TNU. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO ENTENDIMENTO DA TNU.
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

1. Prolatado acórdão pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina, a qual manteve a
sentença que julgou procedente o pedido de averbação de tempo rural reconhecido em
sentença trabalhista homologatória de acordo, com a consequente concessão de
aposentadoria por idade.

2. Pedido de uniformização de jurisprudência interposto, tempestivamente, pelo INSS, com
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alegação de que o acórdão é divergente do
entendimento do STJ, segundo o qual a sentença trabalhista homologatória de acordo somente
poderá ser considerada como início de prova material se na referida ação trabalhista houver
produção de provas. Cita como paradigmas os seguintes julgados: EREsp nº 616.242/RN,
AgRg no REsp nº 837.979/MGe REsp nº 565.933/PR.

3. Incidente admitido na origem.

4. Esta TNU adotou entendimento no sentido de que a sentença trabalhista transitada em
julgado, seja ela objeto ou não de homologação de acordo, serve como início de prova
material. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgado desta TNU: “SENTENÇA
TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA. EFICÁCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. ENTENDIMENTO ASSENTADO NA TNU. 1. O não reconhecimento da
eficácia da sentença trabalhista transitada em julgado, seja ela objeto de homologação, sem a
produção de prova, ou de julgamento meritório, com a produção de prova documental,
naquele feito, fere o princípio da proteção da coisa julgada, consagrado em sede
constitucional como corolário do princípio da segurança jurídica, conforme entendimento
assente nesta TNU. 2. Incide ao presente caso o artigo 468 do CPC, que dispõe que a
sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das
questões decididas. 3. Incidente de uniformização a que se nega provimento.”(PEDILEF
200583005213238. Relator: Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ: 15/03/2010).

5. Tal entendimento encontra-se consolidado através da Súmula nº 31, in verbis: A anotação
na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material
para fins previdenciários.

6. No caso dos autos, o acórdão recorrido admitiu como início de prova material a sentença
homologatória do acordo trabalhista em que houve o reconhecimento do vínculo
empregatício desenvolvido pela parte autora, corroborado, ressalte-se, por prova
testemunhal. Assim, tal entendimento está de acordo com o posicionamento consolidado
desta TNU. Por tal razão, aplica-se a Questão de Ordem nº 13, in verbis: Não cabe Pedido de
Uniformização quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido.”

7. Incidente não conhecido.
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Como já exposto, não há outros elementos dos autos que possam atribuir
eficácia à sentença homologatória do acordo trabalhista. Além disso, a prova testemunhal não
foi idônea o suficiente para demonstrar o alegado serviço prestado pela autora ao cartório na
qualidade de empregada. 

Agora, passa-se à análise da possibilidade de recolhimento de contribuições
previdenciárias extemporâneas para fins de carência.

Segundo o art. 27 da Lei n. 8.213/1991:

Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições: I -
referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive os
domésticos, e dos trabalhadores avulsos;   II - realizadas a contar da data de
efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo
consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes
a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual,
especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11
e no art. 13.   

Como se observa, conforme o citado artigo, é vedado o recolhimento das
contribuições previdenciárias em atraso apenas para efeito de carência, não havendo como
prosperar a pretensão autoral nesse sentido.

No entanto, o art. 45-A da Lei n .8212/91 passou a preve a possibilidade de
recolhimento extemporâneo, desde que faça a indenização ao INSS e exclareça
expressamente o exercício da atividade laborativa, o que não ocorreu nos presentes autos.

 

Então, passo a acompanhar a diverência aberta pelo Juiz Revisor.

 

Voto por conhecer o recurso da autora, no tocante ao período de 1982 a
1989, para dar parcial provimento a ele, reconhecendo a competência desta Justiça Federal
para processar e mas, no mérito, julgou improcedente o pedido. E não conhecer do Recurso
do Autora no tocante às contribuições individuais, nos termos do voto do Juiz REvisor. Sem
custas e  condenação  em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000245841v56 e do código CRC 1fa5a957.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5000722-53.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO SERGIO CAMPOS BATISTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a conceder aposentadoria por idade à
parte autora. 

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese,  que (i) a parte autora
nasceu em 01/09/1947, de modo que preencheu o requisito etário em 01/09/2012, antes da
data do requerimento administrativo (DER: 01/12/2017), devendo ser exigida a carência
mínima de 180 contribuições na data do requerimento administrativo, nos termos da tabela
estabelecida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, (ii) a controvérsia se apresenta em relação aos
períodos pendentes no CNIS por ausência de comprovação das remunerações e
extemporaneidade (períodos de 01/03/2006 a 31/03/2007, 01/08/2009 a 31/08/2009 e de
01/10/2009 a 31/07/2013), (iii) requereu a juntada das declarações de imposto de renda da
pessoa física, o que não fora atendido no processo administrativo, (iv) no processo judicial,
em relação aos períodos enfocados, não houve entrega de declaração, pressupondo que o
autor estava isento por renda anual inferior ao valor mínimo, (v) o autor não comprova as
remunerações registradas no CNIS, não promovendo a sua ratificação na via administrativa,
nem na judicial, (vi) a soma anual das remunerações aventadas não colocavam o autor na
faixa de isenção do IRPF, (vi) os períodos precitados (01/03/2006 a 31/03/2007, 01/08/2009 a
31/08/2009 e de 01/10/2009 a 31/07/2013) não podem ser reputados como tempo de
contribuição enquanto não houver a retificação/ratificação no CNIS, (vii) na sentença, não
houve exame dessa questão vertente, (viii) os salários-de-contribuição são obtidos pelas
informações constantes no CNIS, consoante estipulado no art. 29-A, da Lei nº 8.213/1991,
(ix) no acervo probatório, não consta nenhum documento apto a comprovar as remunerações
concernentes aos períodos controvertidos, (x) a não entrega das declarações do IRPF
demonstra a inclusão na faixa de isenção, pressupondo remunerações inferiores às indicadas,
(xi) com a exclusão dos períodos preconizados ( 01/03/2006 a 31/03/2007, 01/08/2009 a
31/08/2009 e de 01/10/2009 a 31/07/2013 - com pendência no CNIS), não se atinge a
carência exigida, e (xii) caso não acolhida a pretensão recursal, requer a aplicação da Lei nº
11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária
(TR + 0,5% ao mês) até que seja definida a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE
870.947, bem como a exclusão da condenação da multa diária de R$ 500,00.

Sem contrarrazões.

VOTO
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A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que, na
DER, em 1/12/2017, reuniria tempo suficiente para obtenção da aposentadoria por idade (17
anos, 1 mês e 1 dia). O INSS, por sua vez, afirma que os períodos de 01/03/2006 a
31/03/2007, 01/08/2009 a 31/08/2009 e de 01/10/2009 a 31/07/2013 não podem ser
computados, para fins de carência,  ante a ausência de comprovação das remunerações e a
extemporaneidade dos vínculos. 

O espelho do CNIS demonstra que, nos períodos de 01/03/2006 a
31/03/2007, 01/08/2009 a 31/08/2009 e 01/10/2009 a 31/07/2013, o autor estava filiado à
Previdência Social como contribuinte individual (prestou serviços à empresa Organização
Drogaminas Ltda.), constando que o pagamento das contribuições foi feito de forma
extemporânea. 

Conforme o art. 27, II, da Lei 8.213/1991, "para o cômputo do período de
carência, serão consideras as contribuições: II - realizadas a contar da data do efetivo
pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as
contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos
segurados empregado doméstico, contribuinte individual, especial e facultativo, referidos,
respectivamente, nos incisos II, V e VII do art. 11 e no art. 13".

No caso, há contribuições recolhidas sem atraso, não havendo que se falar em
desconsideração das contribuições pagas de forma extemporânea para fins de carência na
situação em exame.

Não obstante, o contribuinte individual que presta serviços a pessoas jurídicas
não é, em regra, responsável pelo recolhimento das respectivas contribuições, na medida em
que incumbe ao tomador de serviços proceder ao recolhimento das exações. Assim, eventual
recolhimento extemporâneo pelo tomador de serviço não prejudicará o contribuinte individual
e será presumido seu recolhimento. 

Registre-se que a forma única de comprovação de remunerações do segurado
prestador de serviços, para fins de recolhimento extemporâneo de contribuição
previdenciária, estabelecida no Memorando Circular n. 10/DIRBEN/INSS, de 8/6/2011, não
se coaduna com o disposto no art. 29-A da Lei 8.213/1991 ("O INSS utilizará as informações
constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as
remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de
filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de
emprego"). Nesse sentido: TRF, 4ª Região, APL 50191801720144047003/PR, DJ
17/5/2017). 

A sentença determinou a concessão de tutela provisória de urgência para o
cumprimento da liminar em 30 dias, sob pena de multa de R$500,00 por dia de atraso. 

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
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Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe  parcial provimento
para reduzir o valor da multa diária arbitrada na sentença para R$100,00 (cem reais). Sem
custas e condenação em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000334425v26 e do código CRC 21c5e0ed.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000722-53.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO SERGIO CAMPOS BATISTA (AUTOR)
ADVOGADO: CASSIA BERTASSONE DA SILVA (OAB ES015714)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa diária
arbitrada na sentença para R$100,00 (cem reais). Sem custas e condenação em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376038v2 e do código CRC 33a5feb9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5011882-78.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TEREZA DO CARMO PEREIRA BORGES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 7) que
julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, desde
05/06/2017 (DER). Em suas razões recursais (Evento 18), a autarquia alega, em síntese,  (i)
que a autora não cumpriu a carência de 180 meses; (ii) que os períodos em que a parte autora
esteve em gozo de auxílio-doença não podem ser computados para efeito de carência; e (iii)
que continua válida e aplicável a norma constante do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, uma vez
que foi concedido efeito suspensivo aos embargos opostos nos autos do RE 870.947/SE.
Contrarrazões da parte autora (Evento 21).

VOTO

A autora ajuizou a ação pugnando pela concessão de aposentadoria por idade
desde a DER em 05/06/2017, sob a alegação de que, nessa data, já teria cumprido os
requisitos necessários para tanto.

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a:

• Averbar o tempo de contribuição e carência referente ao período de 10/10/1983 a
30/12/1983.

• Computar para fins de carência os períodos de 5/5/1995 a 14/10/1996, 22/5/1997 a 8/7/1997,
19/2/1998 a 2/3/1998 e 19/12/2003 a 15/5/2008, de gozo de auxílio-doença. 

• Conceder aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo, em 5/6/2017.

Averbação do período de 10/10/1983 a 30/12/1983

Inicialmente, esse período realmente não foi computado pelo INSS no processo administrativo.
Ocorre que essa omissão foi reconhecida pelo próprio INSS logo após a interposição do
recurso administrativo (evento 5_PET1, fl. 75). 

Desse modo, o INSS refez a planilha de cálculo de tempo de contribuição e carência, incluindo
o período de 10/10/1983 a 30/12/1983. Com a inclusão desse período, o tempo de carência
computado no processo administrativo correspondeu a 150 meses (evento 5_PET1). 

Períodos de gozo de auxílio-doença
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A autora recebeu auxílio-doença previdenciário nos períodos de 5/5/1995 a 14/10/1996,
22/5/1997 a 8/7/1997, 19/2/1998 a 2/3/1998 e 19/12/2003 a 15/5/2008. Todos esses períodos
de gozo de auxílio-doença foram comptuados no somatório de tempo de contribuição, mas
foram desconsiderados para fins de carência (evento 5_PET1, fl. 79). 

A controvérsia se resume a uma questão de direito. O INSS defende que o tempo em gozo de
auxílio-doença não pode ser computado para fins de carência.

O art. 55, II, da Lei nº 8.213/91 prevê que o período de gozo de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez intercalado pode ser contado como tempo de serviço. E o art. 29,
§ 5º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que, se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade,
sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição. Como a lei admite
que há salário-de-contribuição, a jurisprudência faz interpretação extensiva para considerar
que o tempo de fruição de gozo de benefício por incapacidade conta para efeito de carência,
como se tivesse havido recolhimento de contribuição. Afinal, salário-de-contribuição é a base
de cálculo da contribuição do segurado para a previdência social. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou-se nesse sentido:

 “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO DE
AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. CABIMENTO. 1. É
possível a contagem, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em
gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalado com períodos contributivos
(art. 55, II, da Lei 8.213/91). Precedentes do STJ e da TNU. 2. Se o tempo em que o
segurado recebe auxílio-doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da
Lei 8.213/91), consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a
própria norma regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no
art. 60, III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso especial não provido.” (RESP 1.334.467,
Rel. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJE 05/06/2013)

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE
UTILIZAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. (...) 2. A jurisprudência deste
Tribunal, conforme prescrito nos arts. 15, inciso I, § 3º e 55, inciso II, da Lei nº 8.���⁄��,
reconhece a possibilidade de cômputo do período de auxílio-doença para o efeito de
suprimento da carência para obtenção de benefício previdenciário, no caso, a
aposentadoria por idade. Precedente: AgRg no REsp nº 1.168.���⁄RS, Ministro
Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado), DJe ��⁄�⁄����. (...)”
(AgRg no REsp 1.101.���⁄RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta
Turma, DJe �⁄�⁄����)

No mesmo sentido é a orientação da Turma Nacional de Uniformização:

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

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013, enuncia
que “o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de
acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de
carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições
para a previdência social”.

No caso concreto, os benefícios de auxílio-doença recebido pela autora foram intercalados
com períodos de contribuição. Logo, devem ser considerados para fins de carência.

Direito à aposentadoria por idade

Os requisitos da aposentadoria por idade são a idade mínima de 60 anos (segurada do sexo
feminino) e o cumprimento de carência.

A autora, nascida em 27/3/1957, completou 60 anos de idade em 27/3/2017. Logo, preencheu o
primeiro requisito.

Quanto ao segundo requisito, a carência, a autora precisava completar 180 contribuições
mensais. A autora completou a idade mínima para aposentadoria em 2017, quando já havia
cessado a eficácia da norma transitória constante do art. 142 da Lei nº 8.213/91, que previa
uma tabela gradativa para o cálculo da carência. 

O INSS computou apenas 150 contribuições mensais, desconsiderando os períodos de gozo de
auxílio-doença (evento 5_PET1, fl. 80).
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Por outro lado, com o cômputo dos períodos de gozo de auxílio-doença, o próprio réu já havia
reconhecido mais de 18 anos de tempo de contribuição (evento 5_PET1, fl. 8). Desse modo,
não há dúvidas de que, com o cômputo dos períodos de gozo de auxílio-doença também para
fins de carência, a autora já contava com mais do que os 180 meses de carência necessários à
concessão do benefício. 

A autora tem direito à aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo, em
5/6/2017.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a:

a) averbar o tempo de contribuição e carência referente ao período de 10/10/1983 a
30/12/1983;

b) computar para fins de carência os períodos de 5/5/1995 a 14/10/1996, 22/5/1997 a
8/7/1997, 19/2/1998 a 2/3/1998 e 19/12/2003 a 15/5/2008, de gozo de auxílio-doença
previdenciário; 

c) conceder a aposentadoria por idade NB 41/182.536.734-2 com efeitos retroativos a
5/6/2017, data do requerimento administrativo.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida.

No mais, o entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o
cômputo do período de benefício por incapacidade como carência, só é possível quando
intercalado com períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária.
Nesse sentido, dentre outros: PEDILEf nº: 2009.72.54.004400-1, Rel. Juiz Federal Adel
Américo de Oliveira, DOU de 25.5.2012; PEDILEF nº 2008.72.54.001356-5, Rel. Juiz
Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, DJ de 23.3.2010; PEDILEF
201071520076598, relator Juiz Federal ROGÉRIO Moreira ALVES, DJe 26/04/2013; AGRG
no RESP nº 1.132.233/RS, Rel. Mini. Gilson Dipp, DJe de 21.2.2011; RESP nº 1.091.290/SC,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3.8.2009 e RESP nº 1.016.678/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJe de 26. 5.2008.

No tocante aos critérios de atualização monetária, não há interesse recursal da
parte ré. Isso porque, assim determina o comando sentencial:

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os valores deverão ser corrigidos com correção
monetária desde a data em que eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de
mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices
oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE
870947 (em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral. Em não sendo
definido,até o trânsito em julgado, a modulação dos efeitos da decisão, ou sendo fixado
momento posterior ao da presente demanda, os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. (gn)
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Assim, e nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321130v10 e do código CRC 23bdbffa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5011882-78.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TEREZA DO CARMO PEREIRA BORGES (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE ALCIDES BORGES DA SILVA (OAB ES006803)
ADVOGADO: VANESSA DE FREITAS LOPES (OAB ES017592)
ADVOGADO: THAÍS MONTEIRO BAPTISTA (OAB ES022120)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376301v2 e do código CRC 5e7586be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5003774-26.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RABIS CALISTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente  a pretensão inicial para: "a) a computar e reconhecer como
tempo de carência os períodos de vínculos que constam na CTPS, a saber: i) de 08/08/1962 a
21/12/63, na Serraria Alves e Marques; ii) de 22/09/64 a 22/02/65, na Moveis e esquadria
Polesi; iii) de 01/12/71 a 29/02/72, na Industria comercio de moveis; iv) de 01/08/1972 a
15/03/73, na Klainer; v) de 01/12/73 a 28/02/74, na Lenine Moveis; vi) de 01/08/74 a
30/08/74, na Marcenaria Kramer; b) a computar e reconhecer como tempo de carência os
períodos de recolhimentos como contribuinte individual relativos às competências de
01/02/82 a 01/12/82, de 01/02/83 a 01/12/83, de 01/01/84 a 01/08/84; c) a reconhecer como
tempo de carência o período em que a parte autora esteve em gozo de benefício auxílio-
doença, de 29/05/2013 a 29/08/2013; d) a conceder ao autor o benefício de Aposentadoria
por Idade (NB 169.003.908-3), com DIB  na data do requerimento administrativo (DER em
13/08/2018), bem como a pagar o valor das prestações vencidas".

Em suas razões recursais (Evento 19), alega, em síntese,  que (i) o autor
completou 65 anos de idade em 01/07/2011, de modo que deve ser exigida a carência mínima
de 180 contribuições na data do requerimento administrativo, nos termos da tabela
estabelecida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, (ii) conforme consta na decisão administrativa,
o autor,  na data do requerimento administrativo, tinha 124 contribuições, motivo pelo qual o
benefício foi indeferido, por não restar preenchido o requisito carência, (iii) na sentença,
houve reconhecimento de vínculos empregatícios relativos a vários períodos, porém os
supostos vínculos empregatícios na CTPS precitados não foram considerados, visto que não
existem anotações referentes a férias, contribuição sindical e etc., ou seja,  não há início de
prova material contemporâneo apto a comprová-los, (iv) a anotação em CTPS tem presunção
juris tantum, ou seja, não é prova absoluta e pode ser refutada mediante prova em contrário,
não constituindo prova plena do exercício de atividade em relação à Previdência Social, (v)
é cediço que a comprovação do tempo de serviço/contribuição depende da exibição de início
de prova material contemporânea ao período alegado, nos termos do art. 55, §3º, da Lei nº
8.213/1991, (vi)  qualquer vínculo/contribuição alegado pelo autor que não conste
do CNIS não pode ser considerado, a não ser que comprovado documentalmente, (vii) no
acervo probatório não consta nenhum documento apto a comprovar os vínculos empregatícios
controvertidos, nem as contribuições na condição de contribuinte individual, não podendo
prosperar a pretensão exordial, e (viii) caso não acolhida a pretensão precitada, requer a
aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e
correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até que seja definida a modulação dos efeitos da
decisão proferida no RE 870.947. Contrarrazões (Evento 24).
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VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

(...) A parte autora busca nesta demanda o reconhecimento de tempo de atividade urbana com
posterior concessão de benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade (NB 169.003.908-
3, DER em 13/08/2018).

Em sede administrativa, o benefício foi indeferido, uma vez que o INSS só reconheceu 10 anos,
5 meses e 17 dias de tempo de contribuição, num total de 124 contribuições mensais de
carência.

Como causa de pedir, narra o autor que o INSS deixou de computar os seguintes períodos
para fins de carência: a) anotações na CTPS: i) de 08/08/1962 a 21/12/63, na Serraria Alves e
Marques; ii) de 22/09/64 a 22/02/65, na Moveis e esquadria Polesi; iii) de 01/12/71 a
29/02/72, na Industria comercio de moveis; iv) de 01/08/1972 a 15/03/73, na Klainer; v) de
01/12/73 a 28/02/74, na Lenine Moveis; vi) de 01/08/74 a 30/08/74, na Marcenaria Kramer; b)
recolhimentos como contribuinte individual: i) de 01/02/82 a 01/12/82; ii) de 01/02/83 a
01/12/83; iii) de 01/01/84 a 01/08/84; de 01/02/2009 a 28/02/2009; c) período de fruição de
auxílio-doença: de 29/05/2013 a 29/08/2013.

Em contestação, o INSS afirma que não é absoluto o valor probatório das anotações na CTPS
e que os vínculos que não constam no CNIS não devem ser considerados.

Em réplica, a parte autora reitera sua pretensão.

Decido como segue.

Nos termos do art. 48, da Lei 8.213/912, além da comprovação da idade (65 anos, no caso
homem, ou 60 anos, no caso de mulher), é necessário demonstrar o cumprimento da carência.

O autor nasceu em 01/07/1946, então havia cumprido o requisito etário na DER (72 anos em
13/08/2018).

A carência exigida para o benefício, no caso, são 180 meses de contribuição, visto que a
autora, ainda que tenha se inscrevido na Previdência Social antes de 24/06/1991, completou a
idade mínima no ano de 2011, conforme art. 142, da Lei nº. 8.213/91.

No caso concreto, o INSS apurou tempo de contribuição de 10 anos, 5 meses e 17 dias, num
total de 124 contribuições mensais de carência.

O autor pretende completar o tempo de carência faltante com três tipos de tempo de
contribuição: vínculos que constam na CTPS, recolhimentos como contribuinte individual e
tempo de recebimento de auxílio-doença.

Quanto ao primeiro grupo, sabe-se que a comprovação do tempo de serviço exige início de
prova material, corroborado com prova testemunhal, não sendo esta última admitida de forma
exclusiva, nos termos previstos no § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91.
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Por outro lado, é sabido que as anotações constantes na Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade, conforme Enunciado n° 12 do
TST, sendo tal documento apto a indicar o tempo de serviço, a filiação à Previdência Social e
a existência do vínculo empregatício, até prova inequívoca em contrário.

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

Assim, nos termos acima alinhavados, as anotações constantes na CTPS gozam de presunção
relativa de veracidade.

Portanto, o simples fato de um vínculo de emprego não constar no CNIS (Cadastro Nacional
de Informações Sociais), não quer dizer, automaticamente, que ele não exista.

Em outros termos, a mera consulta ao CNIS, sem a realização de qualquer outra diligência,
não pode ter força suficiente para infirmar essa presunção juris tantum de veracidade de que
gozam as anotações apresentadas na CTPS.

O segurado não pode ser penalizado pelo não-recolhimento, ou ainda, pelo recolhimento em
atraso, das contribuições devidas à Previdência Social, porquanto de responsabilidade do
empregador, sendo imperativo que o INSS adote medidas aptas à exigência dos valores não
recolhidos a tempo e modo.

No caso, o INSS não apresentou qualquer prova que pudesse desconstituir as anotações dos
vínculos empregatícios registrados na CTPS da parte autora.

Com essas considerações, observa-se que todos os vínculos como empregado alinhados na
exordial estão anotados nas duas CTPS´s apresentadas pelo autor (evento 1, itens. 7 e 8).

Assim, estando os vínculos empregatícios alegados devidamente anotados na CTPS, em ordem
cronológica e sem haver rasuras, e não havendo elementos de provas que pudessem
desconsiderá-los, tais devem ser computados no cálculo de tempo de contribuição da parte
autora para todos os efeitos previdenciários.

Em conclusão parcial, devem ser reconhecidos e computados, inclusive para fins de
carência, ainda que não tenha havido o devido recolhimento de contribuições à época, os
seguintes períodos: i) de 08/08/1962 a 21/12/63, na Serraria Alves e Marques; ii) de 22/09/64
a 22/02/65, na Moveis e esquadria Polesi; iii) de 01/12/71 a 29/02/72, na Industria comercio
de moveis; iv) de 01/08/1972 a 15/03/73, na Klainer; v) de 01/12/73 a 28/02/74, na Lenine
Moveis; vi) de 01/08/74 a 30/08/74, na Marcenaria Kramer.

O segundo grupo que o autor pretende reconhecer diz respeito a recolhimentos como
contribuinte individual.

Os comprovantes relativos ao período de 01/02/82 a 01/12/82 estão no evento 1, item 10, fls.
17/27; de 01/02/83 a 01/12/83, no evento 1, item 10, fls. 28/39; de 01/01/84 a 01/08/84, no
evento 1, item 9.

A questão que se poderia levantar, no caso, é se tais recolhimentos poderiam aproveitar ao
autor, considerando os seguintes pontos: 1) se os recolhimentos em questão dizem mesmo ao
autor, pois a identificação é com base em número de inscrição no antigo INPS (11137976947);
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2) se os recolhimentos não foram extemporâneos; 3) se os recolhimentos respeitaram o valor
mínimo à época.

Contudo, isso há de ser resolvido com base na ideia processual de que, uma vez apresentadas
pelo autor as provas relacionadas ao fato constitutivo de seu direito, caberia ao réu impugnar,
fundamentadamente, essas provas, indicando fatos impeditivos quanto à eficácia probatória ou
apresentando outros elementos probatórios.

No caso, o INSS, em contestação, que é o momento adequado para apresentação de toda a
matéria de defesa, nada alegou em refutação específica aos documentos apresentados pelo
autor, seja para afirmar que os recolhimentos dizem respeito a outro segurado, ou que os
recolhimentos não devem ser computados por algum outro motivo.

Dessa forma, não resta opção a não ser reconhecer em favor do autor os recolhimentos
relativos às competências de 01/02/82 a 01/12/82, de 01/02/83 a 01/12/83, de 01/01/84 a
01/08/84, para fins de contagem de tempo de contribuição e de carência.

Por outro lado, em relação ao período de 01/02/2009 a 28/02/2009 (um mês), o extrato
apresentado pelo INSS (evento 7. Item 1) indica que o recolhimento no mês em questão foi
abaixo do valor mínimo. Como esse recolhimento é de responsabilidade do próprio segurado,
não pode ser computado para fins de carência sem que seja feita, administrativamente, a
complementação de valores necessária.

Portanto, deve ser rejeitada a pretensão do autor de cômputo do período de 01/02/2009 a
28/02/2009 (um mês de carência).

Por fim, o autor pretende computar o período de 29/05/2013 a 29/08/2013, em que esteve
afastado recebendo auxílio-doença.

É sabido que o tempo em que o segurado esteve em gozo de benefício previdenciário auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez, quando intercalado com tempo de contribuição, deve
ser computado para fins de carência, sendo a condição para que seja computado tal período é
que a fruição do benefício por incapacidade precisa ser intercalada com períodos de
atividade.

Nesse sentido, prevê a Súmula n° 73 da Turma Nacional de Uniformização: “O tempo de gozo
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente do trabalho só
poderá ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando
intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência
social”.

Conforme consta do CNIS (evento 7, item 1), o período em que a parte autora esteve em
gozo de benefício auxílio-doença previdenciário (29/05/2013 a 29/08/2013) está intercalado
com períodos de recolhimentos na qualidade de contribuinte individual, motivo pelo qual
deve ser computado para fins de carência do benefício pretendido.

Em conclusão, todos os períodos pretendidos na exordial, com exceção de uma competência
(fev/2009), devem ser reconhecidos e computados para fins de carência.

Segundo a parte autora, o cômputo de todos os períodos representa um acréscimo de 71
contribuições mensais para fins de carência. Esse número também não foi impugnado pelo
INSS, de forma que o tomo como correto. Com a exclusão de um mês de competência, chega-
se a um acréscimo de 70 contribuições mensais, o que, juntamente com as 124 contribuições
mensais já contabilizadas administrativamente, permite totalizar o tempo mínimo de carência
necessário para o autor fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade urbana.
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Dispositivo:

Ante todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e resolvo o
mérito da postulação (art. 487, I, CPC), para o fim de condenar o INSS, nos termos da
fundamentação: a) a computar e reconhecer como tempo de carência os períodos de vínculos
que constam na CTPS, a saber: i) de 08/08/1962 a 21/12/63, na Serraria Alves e Marques; ii)
de 22/09/64 a 22/02/65, na Moveis e esquadria Polesi; iii) de 01/12/71 a 29/02/72, na
Industria comercio de moveis; iv) de 01/08/1972 a 15/03/73, na Klainer; v) de 01/12/73 a
28/02/74, na Lenine Moveis; vi) de 01/08/74 a 30/08/74, na Marcenaria Kramer; b) a
computar e reconhecer como tempo de carência os períodos de recolhimentos como
contribuinte individual relativos às competências de 01/02/82 a 01/12/82, de 01/02/83 a
01/12/83, de 01/01/84 a 01/08/84; c) a reconhecer como tempo de carência o período em que a
parte autora esteve em gozo de benefício auxílio-doença, de 29/05/2013 a 29/08/2013; d) a
conceder ao autor o benefício de Aposentadoria por Idade (NB 169.003.908-3), com DIB  na
data do requerimento administrativo (DER em 13/08/2018), bem como a pagar o valor das
prestações vencidas.

Fica indeferida a pretensão apenas com relação ao pedido de contagem do período de
01/02/2009 a 28/02/2009, como contribuinte individual. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ). Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da
assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277926v9 e do código CRC bf0a2b54.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5003774-26.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RABIS CALISTO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). Condenação
em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376156v2 e do código CRC a9a9a6c3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002618-34.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PATRICIA FERREIRA ARIDE (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a
concessão de aposentadoria por invalidez.

 Em suas razões recursais (Evento 44), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de ansiedade generalizada, epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas e (ii) a
gravidade da patologia motiva o acompanhamento de terceiros para as atividades diárias,
considerando sua dependência funcional, razão pela qual faz jus à majoração da
aposentadoria por invalidez em 25%. Contrarrazões do INSS (Evento 50).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 47), alega, em síntese, que (i) não há
como concordar com a sentença, vez que o laudo médico elaborado pelo perito judicial não
atestou incapacidade total e definitiva para o trabalho, (ii) foi atestada incapacidade apenas
parcial, (iii) não há lastro probatório para julgar procedente o pedido autoral em relação à
aposentadoria por invalidez, (iv) deve ser ampliado o prazo de cumprimento da tutela
antecipada para 45 dias, (iii) deve ser revogada a multa previamente cominada, ante a
ausência de má-fé ou arbitrariedade da autarquia, e (iv) caso a multa não seja afastada, deve
ser determinada sua redução para o montante adequado. Contrarrazões da parte autora
(Evento 54).

DATA DE NASCIMENTO: 20/8/1972 (atualmente com 47 anos) 

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de cozinha (conforme inicial).   

DOENÇA: ansiedade generalizada, transtorno misto ansioso e depressivo, transtornos
dissociativos e epilepsia (conforme inicial).   

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 30/10/2018, alegando que, por ser portadora
de ANSIEDADE GENERALIZADA, TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO,
TRANSTORNOS DISSOCIATIVOS E  EPILEPSIA, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar de cozinha. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde 14/03/2019. 

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo médicos, datados em 3/10/2018, informando piora do quadro nos
últimos 60 dias (demais informações não legíveis);

(ii) laudo médico, datado em 17/9/2018, informando que se encontrava em
tratamento médico há 3 anos, sem sucesso, para controle de crises conversivas, causadoras de
instabilidade do humor, desvalia, medo, anedonia grave, cefaleia persistente e tristeza crônica,
fazendo uso de medicamentos.

A perícia judicial (Evento 28, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 14/3/2019,
por médico especialista em , concluiu que a autora, por ser portadora de ansiedade
generalizada, epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas, estava incapacitada para o
trabalho habitual de auxiliar de cozinha. 

Destacou o perito que (i) a periciada queixa-se de déficit de memória, desmaios
e crises convulsivas, (ii) o transtorno de ansiedade generalizada é uma doença comum, no
qual não se sabe, de forma exata, o que causa esse distúrbio, ao passo que a epilepsia origina-
se por meio de algumas formas, tais como lesão no cérebro, forte pancada na cabeça,
infecção, abuso de bebidas alcoólicas e de drogas, (iii) as  doenças não decorrem do  trabalho
exercido, (iv) as patologias não decorrem de acidente de trabalho, (v) as doenças  tornam a
periciada incapacitada para o exercício do último trabalho habitual, (vi) está incapacitada de
forma definitiva, (vii) provavelmente, a doença iniciou-se em novembro de 2018, (viii) a
incapacidade decorre de progressão, (ix) não está apta para o exercício de outra atividade
profissional, (x) não necessita de assistência permanente de outra pessoa e (xi) não é possível
estimar um tempo para a recuparação da periciada.

A  perícia judicial identificou a existência incapacidade definitiva da parte
autora, para o exercício de sua atividade habitual de auxiliar de cozinha, por estar acometida
de ansiedade generalizada, epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas, ocasionando
déficit de memória, desmaios e crises convulsivas. Afirmou que a incapacidade seria total e
definitiva para a atividade habitual. 

Ocorre que a autora não possui nem mesmo ensino fundamental e tem restrita
qualificação profissional (sempre exerceu a atividade de ajudante de cozinha), não se
vislumbrando uma outra atividade profissional que possa exercer para a sua sobrevivência (de
natureza administrativa, por exemplo). Assim, embora tenha apenas 47 anos, não há outra
conclusão senão a de conceder-lhe aposentadoria por invalidez, mesmo porque as conclusões
da perícia dão a entender que a incapacidade, no caso, é, na verdade, total e definitiva para
toda e qualquer atividade laboral. 
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Vale lembrar que a aposentadoria por invalidez é um benefício precário, que
pode ser revisto em 2 anos, conforme a legislação previdenciária. 

Quanto ao pedido de acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, o
art. 45 da Lei 8.213/1991 assevera que o benefício será concedido quando
necessária a assistência permanente de outra pessoa. No caso, como a perícia judicial
constatou que a autora não necessitaria da assistência permanente de outra pessoa e esta não
apresentou nenhum elemento de prova que pudesse infirmar tal afirmação, ela não faz jus à
majoração de seu benefício. 

Com relação à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.  Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta
por cento) do valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida
a aplicação da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso. 

No que tange ao prazo de 30 dias para cumprimento da tutela provisória de
urgência, deve-se ressaltar que é justo e adequado, não se confundindo esse prazo com aquele
previsto no art. 41-A, § 5°, da Lei 8.213/1991 (“O primeiro pagamento do benefício será
efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da
documentação necessária a sua concessão”). Por ser obrigação de fazer e benefício de
natureza alimentar, a imediata implantação do benefício deve ocorrer, no máximo, em 30
dias. Esse é o entendimento da jurisprudência desta TR/ES.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso
do INSS para reduzir a multa diária fixada na sentença em R$ 100,00. Condenação da
autora em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000302990v32 e do código CRC 699b8aa5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002618-34.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PATRICIA FERREIRA ARIDE (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do INSS para reduzir a multa
diária fixada na sentença em R$ 100,00. Condenação da autora em custas e em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade
ante o deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375717v2 e do código CRC adae439f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5020114-79.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ELIDELMA RIBEIRO DO ROZARIO CONSTANTINO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a
implantação de auxílio-doença, com DIB em 18/7/2018 e DCB em quatro meses após a sua
efetiva implantação. 

Em suas razões recursais (Evento 37), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de transtorno depressivo recorrente, com episódio atual grave e com sintomas
psicóticos, além de transtorno de personalidade com instabilidade emocional, transtorno
misto ansioso e depressivo e transtorno neurovegetativo somatoforme, (ii) a documentação
demonstra a gravidade da doença, (iii) a concessão do benefício por apenas quatro meses é
insuficiente e (iv) o auxílio-doença deve ser convertido para aposentadoria por invalidez.
Contrarrazões do INSS (Evento 42).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 20), alega, em síntese, que (i) a
perícia médica constatou a capacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua
profissão e (ii) a sentença desconsiderou a presunção de validade e veracidade dos atos
administrativos e concedeu o benefício apenas com base em laudos particulares.
Contrarrazões da parte autora (Evento 46).

DATA DE NASCIMENTO: 2/5/1966 (53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: do lar.

DOENÇA: transtorno depressivo recorrente, com episódio atual grave com sintomas
psicóticos.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 26/12/2018, alegando que, por ser portadora
de TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, TRANSTORNO DE
PERSONALIDADE COM INSTABILIDADE EMOCIONAL, TRANSTORNO MISTO
ANSIOSO E DEPRESSIVO E TRANSTORNO NEUROVEGETATIVO SOMATOFORME,
estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual do lar. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 18/7/2018 (DER). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 11/7/2007 a 31/7/2007, 13/6/2008 a 30/6/2008, 30/6/2014 a
5/11/2014, 8/3/2016 a 18/5/2016 (Evento 7, OUT2, p.14).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.1), datado em 5/12/2018, atestando que seria
portadora de dores lombares crônicas, com evidências de discopatia e espondilolistese leve no
exame de ressonância magnética, com necessidade de tratamento fisioterápico e analgésico,
além de repouso das atividades de sobrecarga na coluna por um período de,
aproximadamente, 3 meses.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.2), datado em 5/12/2018, atestando que seria
portadora de lombalgia com alterações degenerativas.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.4), datado em 27/11/2018, atestando que seria
portadora de discreta discopatia degenerativa em L2-L3 e L3-L4 e leve espondilose lombar.

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.1), datado em 19/9/2018, atestando
tratamento de longa data, devido a transtorno depressivo recorrente (episódio atual grave com
sintomas psicóticos) e transtornos específicos da personalidade; já fez uso de diversos
medicamentos sem controle clínico; possui quadro crônico, com ansiedade, depressão,
instabilidade emocional, quedas e tonteiras; existem limitações nas áreas de saúde, segurança,
habilidades sociais e trabalho, o que a torna incapaz de exercer atividade laboral; necessita de
cuidados de terceiros.

(v) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.2), sem data, atestando a realização de
tratamento psiquiátrico, permanecendo com quadro depressivo, fobias diversas, alucinações
auditivas, esquecimento, confusão mental, irritabilidade latente, medo, isolamento, insônia e
ansiedade; paciente obesa, com 102 quilos; permanece em uso de estabilizadores de humor,
antidepressivos, antipsicóticos e sedativos (bupropiona, topiramato, ácido valproico, haldol e
clonazepam); devido à não melhora do quadro psiquiátrico, foi realizada a troca dos
medicamentos psicofármacos; devido à instabilidade do quadro psiquiátrico e ao uso contínuo
de psicofármacos, encontra-se incapacitada ao exercício de suas funções.

No caso dos autos, não houve a realização de perícia judicial e a sentença
verificou a existência de incapacidade laborativa por meio da própria avaliação pericial
realizada pelo INSS, em conjunto com os laudos particulares apresentados pela parte autora.

Observa-se que os laudos particulares apontam para um quadro ativo de doença
psiquiátrica, que inclui sintomas como ansiedade, depressão, instabilidade emocional,
quedas e tonteiras (Evento 1, LAUDO8, p.1). Além disso, um dos documentos informa que a

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 64



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 404/580

5020114-79.2018.4.02.5001 500000312621 .V17 JESX51415© JES10515

autora possui fobias diversas, alucinações auditivas, esquecimento, confusão mental,
irritabilidade latente, medo, isolamento, insônia e ansiedade (Evento 1, LAUDO8, p.2).

No mais, o último exame pericial administrativo (Evento 7, OUT1, p.13),
elaborado em 11/10/2018, apontou discreto sinal de prejuízo do raciocínio lógico e definiu
que a autora seria portadora do CID 10 F33.3 (transtorno depressivo recorrente, com episódio
atual grave com sintomas psicóticos), embora não tenha sido reconhecido o direito ao
benefício previdenciário.

Dessa forma, evidencia-se que a autora realmente se encontra incapaz, devido à
agudização de seu quadro psiquiátrico.

No entanto, por ora, não há que se falar em concessão de aposentadoria por
invalidez, uma vez que não há prova do estado incapacitante total e permanente. Isso porque
os laudos apresentados, embora indiquem a inaptidão atual da parte autora, apontam para uma
tentativa de recuperação da capacidade, por meio da alteração do esquema medicamentoso
em uso (Evento 1, LAUDO8, p.2). 

Assim, considerando a possibilidade de sucesso do tratamento após o prazo de
recuperação concedido pela sentença, não se mostra adequada a concessão de aposentadoria
por invalidez.

No mais, o fato de a sentença proferida ter determinado que o início do prazo de
quatro meses fosse contado a partir da implantação do benefício oportunizou à parte autora
que formalizasse pedido de prorrogação diante da autarquia previdenciária, não havendo,
portanto, qualquer prejuízo.

Quanto ao recurso do INSS, reitera-se que a incapacidade temporária foi
devidamente demonstrada pela documentação particular e a gravidade atual da doença foi,
inclusive, apontada na própria perícia administrativa. Desse modo, evidencia-se que a
presunção de veracidade do ato administrativo pericial não só foi considerada, como também
forneceu substrato para a definição do estado incapacitante.

Além disso, o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da
perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015).

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem
custas para o INSS. Honorários advocatícios devidos pelos recorrentes vencidos, fixados em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), ficando suspensa a exigibilidade em
favor do autor, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000312621v17 e do código CRC b262b444.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5020114-79.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIDELMA RIBEIRO DO ROZARIO CONSTANTINO (AUTOR)
ADVOGADO: FABRICIA PERES (OAB ES015958)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem custas para o INSS. Honorários
advocatícios devidos pelos recorrentes vencidos, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ), ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor, em razão
da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375725v2 e do código CRC 02b9b82f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000616-57.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO MARTINS PEIXOTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que acolheu o
pedido autoral de concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença. Em suas razões
recursais (Evento 30), o INSS alega, em síntese, que não restou devidamente demonstrada
nos autos a qualidade de segurado especial do autor (rural) na DII; (ii) que deve ser afastada a
obrigação de reabilitar o autor; (iii) que se faz necessário revogar a multa diária prevista de
R$500,00 por dia em caso de cessação conforme jurisprudência pacífica das Turmas
Recursais do ES; (iv) que deve ser aplicado integralmente os critérios de juros e correção
monetária previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até o trânsito em julgado do acórdão
proferido no RE 870.947, ou, ao menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a
publicação da decisão sobre a modulação dos efeitos, considerando todas as peculiaridades
acima expostas. Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 10/05/1979 (atualmente com 40 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Lavrador.

DOENÇA: Hérnia de disco, conforme laudo pericial.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No tocante à incapacidade, a perícia médica judicial realizada em 08/04/2019
(Evento 14) concluiu que o autor é portador de hérnia de disco, enfermidade que o incapacita
temporariamente para o trabalho desde 09/12/2015 (data de início da doença – DII).
Contudo, destacou o perito a impossibilidade de se determinar o tempo necessário para
tratamento e recuperação da capacidade laborativa da parte autora.

Pois bem. O reconhecimento da incapacidade laborativa da parte autora restou
incontroverso, haja vista que não houve impugnação do INSS em seu recurso. Assim, passo a
análise a respeito da qualidade de segurado do autor em 09/12/2015, termo inicial de sua
incapacidade apurada pelo perito judicial.
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Sobre o tema, o autor alega ser segurado especial do INSS na condição de
rurícola. A título de prova material do exercício de atividade rural, constam nos autos, dentre
outros documentos:

Contrato de parceria agrícola firmado com JOSÉ GERALDO DAMACENO em
03/08/2012 com vigência até 30/10/2015, com reconhecimento de firmas e homologação
sindical contemporâneos à sua assinatura (Evento 1); e

Contrato de parceria agrícola firmado com JOSÉ GERALDO DAMACENO em
30/12/2015 com vigência até 30/10/2018, com reconhecimento de firmas e homologação
sindical contemporâneos à sua assinatura (Evento 1).

Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, concluo que na
DII (09/12/2015), o autor detinha a qualidade de segurado especial (rural) do INSS, assim
como havia cumprido o período de carência legal para a concessão do benefício por
incapacidade, fazendo jus ao benefício previdenciário de auxílio-doença.

Contudo, assiste razão à parte ré ao requerer que seja afastada a obrigação de
reabilitar o autor.

Isso porque a incapacidade apurada em sede de perícia judicial possui natureza
temporária, sendo possível o autor retornar à sua atividade laborativa habitual. Além disso,
insta registrar a inexistência de documentos médicos nos autos capazes de infirmar o atestado
pelo jusperito e com o condão de formar o convencimento desta TR/ES que o autor estaria
inapto permanentemente para o exercício de seu labor campesino. Via de consequência,
deverá ser fixada data para cessação do auxílio-doença reconhecido.

O §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina, in terminis,
que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
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prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Assim, considerando que o expert não estimou prazo para tratamento e
recuperação da parte autora e que se deve resguardar o direito da autora de requerer a
prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado
n.º 120 do FOREJEF (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo,
devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o
segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Com isso, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste Acórdão, de modo que
haja tempo hábil para que a parte autora requeira a prorrogação da benesse, caso assim
deseje, sem que sofra prejuízo.

No tocante à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do referido art. 537.

Porém, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado (500 reais por dia em caso de cessação). Assim, a
multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em
desconformidade com a decisão judicial deve ser reduzida para o valor de R$ 100,00
(cem reais).

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 65



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 410/580

5000616-57.2019.4.02.5002 500000292944 .V9 JES10873© JES10769

sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença
em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial; e
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fixar a DCB em 45 dias a partir deste Acórdão. Sem custas e condenação em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000292944v9 e do código CRC 2db28831.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000616-57.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO MARTINS PEIXOTO (AUTOR)
ADVOGADO: SILVIO CESAR MARTINS (OAB ES026287)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício
em desconformidade com a decisão judicial; e fixar a DCB em 45 dias a partir deste Acórdão.
Sem custas e condenação em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375733v2 e do código CRC 610dafaa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000295-22.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ERCILIO MANGEFESTE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que acolheu o
pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 28), o INSS alega, em síntese, (i) que a
sistemática de fixação previa de DCB com possibilidade de pedido de prorrogação do
benefício em caso de manutenção da incapacidade restou validada em sessão de 19/04/2018
pela Turma Nacional de Unificação de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU
(PEDIEF nº 0500774- 49.2016.4.05.8305/PE); (ii) que se faz necessário revogar eventual
previsão de que havendo cessação do benefício sem a realização de perícia médica pelo INSS
também incidirá multa no importe de 500 reais a partir da cessação até o restabelecimento;
(iii) a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente; (iv) que considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009), na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, cabe observar a
modulação dos efeitos estipulada nas ADIs 4357 e 4425, ante a similaridade do caso, tendo
requerido a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017 e, subsidiariamente, a
aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e
correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até março de 2015, considerando que essa é forma
estabelecida pela Resolução do CJF, a partir de então o IPCA-e. Contrarrazões da parte autora
(Evento 34).

VOTO

Pois bem. Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o
posicionamento do STF quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading
case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da
Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com
relação aos juros de mora, ficou assentado, no referido julgado, que quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º
11.960/09.
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O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No tocante à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.
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No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado (500 reais por dia de atraso na implantação da tutela
provisória de urgência), pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.

Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade aplicado para
reduzir a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a multa diária
fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade com
a decisão judicial deve ser reduzida para o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Quanto à fixação da DCB, haja vista que o benefício reconhecido foi a
aposentadoria por invalidez, não há que se determinar data para o término no benefício. Além
disso, dada as características dessa benesse, eventual cessação deverá ser precedida de perícia
médica pelo INSS, conforme estabalecido na sentença. 

Por fim, mantenho o prazo de 30 dias para o cumprimento da tutela de urgência,
ante o caráter alimentar das prestações.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença
em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela e reduzir para
R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão de eventual
cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial. Sem custas e condenação
em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000286384v16 e do código CRC c39c2f73.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000295-22.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ERCILIO MANGEFESTE (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES (OAB ES006644)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela e reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária
fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade com a
decisão judicial. Sem custas e condenação em honorários advocatícios, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375735v2 e do código CRC 86c0688a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5002576-85.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SARAH CINTRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora nos quais alega
que o acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de omissão ao não se manifestar sobre
as alegadas contradições entre o laudo pericial e demais documentos médicos apresentados,
tendo afirmado que o “acórdão deve manifestar-se de toda a tese ventilada pelo recorrente”.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Pois bem. In casu, os embargos de declaração, embora conhecidos, não
comportam provimento, haja vista que o argumento trazido na peça em questão não traz a
tona qualquer caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no
acórdão ora guerreado, o qual delineia de forma precisa os motivos do julgamento do pleito
autoral.

Com efeito, a decisão embargada analisou a questão posta em discussão, tendo
devidamente fundamentado as razões que levaram esta TR/ES a acolher as conclusões
periciais.

A discordância manifestada pela embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de vício no julgamento. Segundo o art. 1.023
do NCPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao
juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não obstante o fato de o prequestionamento ser requisito constitucional para
que o STF possa conhecer de eventual recurso extraordinário, de acordo com o art. 1.025 do
NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a
matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Voto por conhecer dos embargos de declaração da parte autora e, no mérito,
negar-lhes provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275612v3 e do código CRC a20be1a2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002576-85.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SARAH CINTRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração da parte autora e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375645v2 e do código CRC cb673a10.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 0002080-38.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INOCENCIA JULIA VIANA RODRIGUES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença desde 21/05/2018 (data
fixada na perícia). Em suas razões recursais (Evento 44, Reclno1), a autora alega, em síntese,
que a incapacidade existe desde o requerimento administrativo, devendo ser a DIB a ser
fixada e a DCB condicionada a prova de que a incapacidade não persista. Contrarrazões de
doc. x do Evento x.

DATA DE NASCIMENTO: 25/08/1968

OCUPAÇÃO HABITUAL: Auxiliar de serviços gerais

DOENÇA: Transtorno Esquizoafetivo, Dor Articular, Cardiopatia Isquêmica, Hipertensão
arterial, Arritmia cardíaca, IAM Prévio e Diabetes MIlitus.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 30/01/2018, alegando que, por ser
portadora de doenças incapacitante, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar
sua atividade habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 17/07/2017
(Evento 1, OUT7). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 19/12/2015 a
16/06/2017 (Evento 1, OUT8).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico (Evento 11, OUT4), elaborado em 25/9/2017, informando que
a autora está em tratamento para HAS, diabetes melitus tipo 2 com difícil controle para
ambos, já tendo comprometimento do sistema coronariano. Mantém acompanhamento com
cardiologista e endocrinologista.
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(ii) Laudo médico, elaborado em 26/12/2017, informando que a autora está em
tratamento psiquiátrico desde 16/03/2016, com pouca resposta ao tratamento clínico. Segue
em tratamento, sem previsão de alta.

(iii) Laudo médico (sem data) informando que a autora foi vítima de infarto
agudo do miocárdio, evoluindo com bloqueio de ramo total mais arritmia cardíaca grave com
risco de morte súbita, estando impossibilitada para serviço laboral.

A perícia judicial (Evento 21 - OUT21), por sua vez, elaborada em 18/06/2018,
concluiu que a autora era portadora de transtorno esquiafetivo, artralgia, cardiopatia
isquêmica, hipertensão arterial, arritmias cardíacas, infarto agudo no miocárdio, diabetes
melitus e estava temporariamente incapacitada para o seu trabalho habitual. Destacou o perito
que (i) a autora apresenta alterações importantes ao exame físico/mental e documentos
médicos, (ii) não tem condições de retornar ao trabalho, por enquanto, (iii) deverá manter-se
afastada para que reavalie o quadro e o tratamento utilizado com médico assistente para a
doença psiquiátrica, (iv) não há alterações pelas demais doenças, (v) conforme quadro atual,
idade e grau de instrução, será sugerido seu afastamento temporário do mercado de trabalho
pelo período de 60 (sessenta) dias para tratamento e posterior reavaliação, (vi) a incapacidade
da autora é em razão de doença psiquiátrica, (vii) possui incapacidade para qualquer atividade
laborativa, de forma temporária e (viii) comprova sua incapacidade desde maio de 2018.

Como se observa, a perícia judicial identificou a existência de
incapacidade total e temporária da parte autora, em decorrência de transtornos
psiquiátricos, sugerindo seu afastamento por sessenta dias para tratamento e posterior
reavaliação. Tais conclusões são compatíveis com o laudo particular elaborado em
26/12/2017 que informa tratamento psiquiátrico desde março/2016 e demonstra a
permanência da incapacidade da autora desde 17/07/2017 (data do seu requerimento).

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento
do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema
representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
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poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 60 (sessenta) dias para tratamento e
posterior reavaliação.

Acontece que, no momento do trânsito em julgado deste acórdão, a data de
recuperação estimada no laudo pericial já restará superada, uma vez que contada a partir do
exame pericial. Dessa forma, a fim de resguardar o direito do autor de requerer a prorrogação
administrativa do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado n.º 120 do
Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver
prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício,
de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda
considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra
prejuízo.

Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora, para determinar a concessão de auxílio-doença desde 17/07/2017 (conforme seu
pedido inicial) com a fixação da DCB em 45 dias a partir deste acórdão, nos termos da
fundamentação supra. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral).
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000285265v15 e do código CRC 20aaf9e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 0002080-38.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INOCENCIA JULIA VIANA RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte autora, para determinar a concessão de
auxílio-doença desde 17/07/2017 (conforme seu pedido inicial) com a fixação da DCB em 45
dias a partir deste acórdão, nos termos da fundamentação supra. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas
e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375849v2 e do código CRC 865b99da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5018718-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADIVANY OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 32, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) houve cerceamento de defesa ante a ausência de respostas aos quesitos complementares,
(ii) encontra-se incapacitada para exercer qualquer atividade laborativa de forma permanente,
principalmente a sua atividade habitual (atendente de loja de informática), (iii) sua atividade
profissional exige plenas condições físicas e metabólicas, a fim de realizar diligências
administrativas, tais como atender chamadas telefônicas, recepcionar o público em geral,
fazer o arquivamento de documentos, manter atualizados os contatos da empresa, caso
contrário, como é a hipótese dos autos,  não conseguirá desempenhar suas atividades
habituais, (iv) sua doença pode desenvolver-se, apresentando grau de agravamento, e (v)
devem ser analisadas as suas condições pessoais (baixo nível de instrução e impossibilidade
de reinserção no mercado de trabalho).

Contrarrazões do INSS (Evento 35, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 2/1/1974 (atualmente com 45 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: atendente de loja de informática (conforme a perícia judicial).

DOENÇA: lombociatalgia com protusão discal L4-L5, inúmeras alterações degenerativas e
fibromialgia (conforme a inicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso,  a autora ajuizou ação, em 12/12/2018, alegando que, por ser portadora
de LOMBOCIATALGIA COM PROTUSÃO DISCAL L4-L5, INÚMERAS ALTERAÇÕES
DEGENERATIVAS e FIBROMIALGIA, estaria total e definitivamente incapacitada para
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realizar a atividade habitual de atendente de loja de informática. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde 7/11/2017. 

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo médico, datado em 11/9/2018, informando a existência
de lombociatalgia e  protusão discal L4-L5 e alterações degenerativas na coluna lombar
e tratamento com fisioterapia;

(ii) laudo médico, datado em 10/10/2018, informando a existência
de fibromialgia e dor à mobilização de articulações, sendo orientada a fazer atividade física e
acompanhamento psicológico, bem como tratamento farmacológico;

(iii) laudo médico, datado em 10/10/2018, informando a existência
de fibromialgia, necessitando de realizar atividade física de alongamento e fortalecimento
muscular 4 vezes por semana;

(iv) laudo médico, datado em 12/1/2018, atestando a existência de tratamento
em razão de cervicobraquialgia e lombociatalgia, com dor crônica, tendo realizado sessões de
fisioterapia;

(v)  laudo médico, datado em 26/10/2017, informando quadro intenso de
cervicobraquialgia bilateral, sendo realizadas mais de 10 sessões de fisioterapia, sendo-lhe
sugerido repouso e continuidade de fisioterapia.

A perícia judicial (Evento 15, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 13/3/2019,
por médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que a autora não era
portadora de nenhuma doença, razão pela qual não estava incapacitada para o trabalho
habitual.

Destacou o perito que (i) a autora queixa-se de fibromialgia, (ii) não apresenta
alterações no sistema musculoesquelético, ao exame fisico, (iii) baseou a sua avaliação no
exame físico,  no laudo médico e  nos exames complementares, (iv) não apresenta alterações
que justifiquem incapacidade, (v) não há limitações para o labor habitual e (vi) apresenta
alterações incipientes em coluna lombar, sem repercussão clínica.  

Pela leitura do parecer do perito respondeu aos quesitos que lhe foram
apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes. Após a juntada do
laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou a petição (Evento 23, PET1)
aduzindo que o perito estaria em contradição em diversas questões e ainda requereu a
apreciação de quesitos complementares. 

A perícia não esteve em contradição a respeito de nenhum questionamento.
Quanto aos quesitos complementares, consta no art. 370, parágrafo único, do CPC que o juiz
indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, verifica-se que as
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respostas aos quesitos do perito do  juízo são suficientes para esclarecer o estado clínico da
autora, sendo desnecessária a análise dos quesitos complementares, não configurando o
alegado cerceamento de defesa.

A respeito dos laudos médicos apresentados com a inicial, nota-se que, embora
sinalizem a existência de cervicobraquialgia e lombociatalgia e dor, não são suficientes para
atestar a incapacidade total e, pelo menos temporária, para a atividade habitual. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337603v32 e do código CRC 2e45f086.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5018718-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADIVANY OLIVEIRA LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376584v2 e do código CRC b2315896.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5015194-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LAUDICEA VALERIANA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença do Evento 28.
Em suas razões recursais (Evento 36), a autora alega, em síntese, que (i) formulou quesitos
complementares a serem esclarecidos pelo perito, contudo, foram indeferidos, configurando
cerceamento de defesa, (ii) a incapacidade laborativa existe e é definitiva, (iii)  o perito
judicial confirma que ela não possui condições de retornar ao trabalho habitual, inclusive
afirma que trata-se de incapacidade definitiva, (iv) as doenças, lesões e limitações das quais é
acometida estão em consonância com os laudos e exames dos médicos particulares, e são
totalmente incompatíveis com sua atividade laboral, (v) o perito sugere a reabilitação
profissional exemplificando funções como porteira, caixa, operadora de telemarketing, o que
não se sustenta, conforme atestam os laudos médico particulares, (vi) os documentos
particulares apresentados, apesar de serem provas produzidas unilateralmente, gozam de
veracidade e merecem valor jurídico estimável, (vii) está definitivamente incapaz e o retorno
ao trabalho seria prejudicial a sua saúde, (viii) não tem condições de retornar ao mercado de
trabalho, estando incapaz, total e definitivamente de exercer qualquer atividade laborativa,
não somente por suas moléstias, como também em virtude de suas condições sociais, (ix)
possui mais de 44 anos de idade, baixo grau de instrução e graves moléstias de natureza
ortopédica que a tornam incapacitada não sendo plausível a afirmação de que a reinserção no
competitivo mercado de trabalho seja viável, (x) as funções de porteira, caixa ou operadora de
telemarketing exigem sim esforço físico, incluindo posição viciosa e movimentos repetitivos
que afetam a coluna lombar, (xi) assim como a atividade habitual, as atividades sugeridas
pelo perito também exigem uma posição sentada, não fazendo sentido ser considerada apta
para tais funções, (xii) logo considerando seu estado grave, obviamente encontra-se
definitivamente incapacitada para qualquer atividade laborativa. Contrarrazões do Evento 41.

DATA DE NASCIMENTO: 15/09/1974 (Atualmente com 44 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Faxineira diarista.

DOENÇA: Pós operatório para tratamento de hérnia de disco lombar.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 31/10/2018 alegando que, por ser portadora
de hérnia de disco lombar, lombociatalgia e transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia, além de dores na lombar baixa, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de faxineira. Requer a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento
administrativo em 04/04/2017 (Evento 1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Radiografia digital, datada em 17/02/2017, indicando coluna lombar com
redução do espaço discal L5-S1 e acentuação da lordose lombar, e bacia com esclerose
sacroilíaca com redução dos espaços e proeminência da borda lateral e superior dos
acetábulos.

(ii) Laudo médico, datado em 18/01/2018, informando que a paciente foi
submetida a discectomia de L5-S1 em março de 2017, em virtude de volumosa hérnia postero
lateral esquerda, realiza fisioterapia, repouso e faz uso de analgésicos, sem melhora, contudo,
do quadro de dor lombar.  Orienta, ainda, o afastamento das atividades laborativas.

(iii) Laudo médico, datado em 04/01/2018, atestando que a paciente se encontra
em pós operatório de hérnia discal lombar e possui lombociatalgia.

(iv) Laudo médico, datado em 03/04/2017, diagnosticando pós operatório de de
hérnia de disco lombar L5-S1 a esquerda, informa a necessidade de afastamento do serviço
por um período mínimo de seis meses.

(v) Resumos de alta hospitalar, datados em 17/08/2017 e 18/01/2018,
informando diagnóstico de dor lombar baixa e quadro de melhora significativa da dor após
cirurgia.

(vi) Laudo médico, datado em 19/10/2017, indicando pós operatório de
discectomia em L5-S1 a esquerda, cirurgia realiza 31/03/2017, paciente com dor refratária e
nítida piora de deambulação e ortostatismo, indica ainda a permanência de dor importante e
necessidade de afastamento de suas atividades laborativas habituais por período mínimo de
90 dias.

(vii) Resumo de alta hospitalar, datado em 10/05/2017, com diagnóstico de
transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia.

A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, elaborada em 28/01/2019, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que a autora se encontra
incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) a paciente se queixa de dor
em coluna lombar, (ii)  a autora possui quadro de pós operatório para tratamento de hernia de
disco lombar, (iii) foi detectado arco de movimento de coluna lombar restrito, cicatriz em

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 70



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 430/580

5015194-62.2018.4.02.5001 500000309821 .V29 JESX51455© JES10873

região posterior compatível com descompressão, (iv) a paciente apresenta membros inferiores
tróficos e sem sinais de desuso, teste de Laségue negativo bilateralmente, reflexos patelar e
aquileu simétricos bilateralmente e musculatura paravertebral trófica e sem sinais de desuso,
(v) a autora não tem aptidão para exercer essa atividade habitual, pois apresenta pós
operatório de hernia de disco lombar, o que contraindica o labor habitual, (vi) a examinada
possui limitação para realizar movimento de extensão e flexão de coluna lombar com carga
ou de modo repetitivo e dispor de carga axial em coluna, (vii) a pericianda corre risco de
agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual, pois irá evoluir
com dor e piora funcional, (viii) estima-se a data de início da incapacidade em 28/03/2017,
com permanência desde então, (ix) trata-se de incapacidade definitiva para o labor habitual,
(x) a paciente pode ser reabilitada para o desempenho de outra atividade remunerada,
compatível com sua idade e grau de instrução, como porteira, caixa ou operadora de
telemarketing.

Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou petição (Evento 26)
aduzindo que a perícia confirma a incapacidade definitiva para o labor habitual, mas que é
equivocada ao indicar a possibilidade de reabilitação para outra atividade, uma vez que trata-
se de limitação ampla, que não demonstrou melhora a partir dos diversos tratamentos
realizados. 

 A autora propôs, ainda, os seguintes quesitos a serem esclarecidos pelo perito:

"1. Considerando o nível de escolaridade da Autora, a doença ortopédica consolidada na
região da coluna lombar, é recomentado que a Autora permaneça sentada por muito tempo,
realizando movimentos rotacionais com a coluna? 

2. Andar grandes trajetos e permanecer em pé dentro de coletivos pode causar dor à Autora,
considerando suas lesões na região da coluna lombar? 

3. As atividades sugeridas para a reabilitação podem gerar, em razão da lesão consolidada na
região da coluna lombar, hipersolicitação de outros membros e, assim, resultar novas lesões
na Autora?"

Tais quesitos foram indeferidos na sentença sob a justificativa de que o laudo
pericial já havia especificado todas as limitações funcionais que acometem a autora. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, sendo claro a respeito das limitações da autora. Dessa forma,
mantém-se o indeferimento dos quesitos apresentados pela parte autora.

Da análise das condições pessoais da autora, em especial sua idade, vê-se que
ela nasceu em 15/09/1974, atualmente com 44 anos de idade, sendo possível ter vida laboral
ativa e readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual capacidade. 

Destaca-se que a partir das conclusões do perito judicial, analisando-se todo o
acervo probatório coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o
atestado pelo médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias
geram a incapacidade omniprofissional da parte autora.
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Com efeito, a reabilitação para outros trabalhos não pode ser descartada nesse
momento.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000309821v29 e do código CRC e25b0e78.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5015194-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LAUDICEA VALERIANA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376582v2 e do código CRC c7afe371.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5013131-64.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCELO JOSE BORJAILLE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
procedente o pedido, determinando a manutenção de sua aposentadoria por invalidez até a
conclusão de programa de reabilitação profissional. Em suas razões recursais (Evento 27), o
autor alega, em síntese, que (i) a perícia médica judicial conclui pela existência
de incapacidade definitiva para o trabalho, com recuperação impossível, sendo contraditória
ao considerar viável a reabilitação, (ii) o laudo pericial e  r. sentença confirmam a
incapacidade dele em exercer suas atividades laborais, mas indicam a opção de reabilitação
nas funções de porteiro, atendente de telefone e vigia, (iii) em virtude de seus problemas de
saúde, não pode ficar por muito tempo sentado ou em pé, devido as fortes dores que sente,
não tendo nenhuma capacidade de trabalhar nas funções indicadas pelo perito, (iv) as funções
que foram indicadas para sua reabilitação exigem grande lapso de tempo sentado e precisam
de habilidade para caminhar, assim como a execução de movimentos repetitivos com os
membros inferiores, nos quais apresenta severas limitações funcionais, fato que impossibilita
a realização das mencionadas profissões, (v) o laudo pericial indica, ainda, que pode haver
grande piora do quadro clínico, mesmo após reabilitação, fazendo com que ele sinta dor
constantemente, (vi) possui 55 anos de idade e já se encontra aposentado há mais de 15 anos,
não há que falar em perícia médica, tampouco em reabilitação profissional, (vii) requer o
reconhecimento da inviabilidade da reabilitação profissional, decorrente de sua incapacidade
definitiva. Contrarrazões do Evento 30.

DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1963 (Atualmente com 56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Operador de máquinas.

DOENÇA: Artrose pós-traumática do lado direito, após acidente de moto, e artrodese da
coluna lombar.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação em 09/10/2018 alegando que, por ser portador de
sequela de trauma raquimedular, fratura lombar e sequela de fratura acetábulo, cifose lombar
e coxartrose pós-traumática, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de operador de máquinas. Requer a manutenção do benefício de
aposentadoria por invalidez, com data de cessação prevista para 29/02/2020 (Evento 12).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 17/04/2018, atestando que o paciente apresenta
sequela de trauma raquimedular, decorrente a fratura lombar e sequela de fratura acetábulo,
com cifose lombar decorrente a consolidação visciosa, com falha de implante estenose de
canal lombar L4-L5 e coxartrose pós traumática, apresentando limitação para deambular,
além de limitação definitiva e irreversível da administração do quadril e da coluna lombar.

(ii) Laudo médico, datado em 17/04/2018, indicando quadro de sequela e
atestando que o paciente se encontra incapacitado para o trabalho.

(iii) Laudo médico, datado em 12/04/2018, informando que o paciente sofreu
acidente de moto há cerca de 18 anos, com fratura lombar e realização de cirurgia com
prótese de quadril e coluna à época, possui déficit neurológico que compromete a raiz de S1 a
direita, ocasionando dificuldade permanente para a flexão plantar.

(iv) Laudo médico, datado em 02/05/2018, atestando que o paciente apresenta
quadro de dores difusas e sono não restaurador, com diagnóstico de artrose e fibromialgia,
apresenta sequela de fratura lombar e sequela de fratura de acetábulo, com limitação para
deambular.

(v) Laudo emitido por médico psiquiatra, datado em 29/03/2018, atestando que
o paciente possui história transtorno depressivo recorrente e transtorno ansioso recorrente,
apresentando dores no corpo todo em tratamento com reumatologista e ortopedista.

(vi) Ressonância magnética da coluna cervical, datado em 09/03/2018,
concluindo pela inversão do eixo cervical fisiológico, hipo-hidratação difusa dos discos
intervertebrais cervicais e pequenos complexos disco-osteofitários de C4-C5 a C6-C7.
Demonstra ainda, alterações pós operatórias relacionadas a artrodese em L2/L4, com sinais de
fratura antiga no corpo vertebral em L3, espondilodiscopatia degenerativa lombar
multissegmentar, com hipo-hidratação e abaulamentos discais se L2-L3 a L5-S1 e sinais de
artrose interapofisária, notadamente em L4-L5, contribuindo para redução parcial da
amplitude do canal vertebral central nesse nível.

(vii) Radiografias digitais, datadas em 06/03/2018 e 28/06/2017, informando
uma série de alterações ortopédicas.

(viii) Laudo de estudo eletroneuromiográfico de membros superiores e
inferiores, datado em 01/02/2018, indicando a existência de radiculopatia cervical C5-T1, e
radiculoplexopatia lombossacra bilateral, assimétrica, com acentuado dano axonal em
dimídio direito.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 71



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 435/580

5013131-64.2018.4.02.5001 500000304816 .V26 JESX51455© JES10873

A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, elaborada em 10/12/2018, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor é portador de artrose pós-traumática
do lado direito, sequela de acidente de moto ocorrido em 22/08/1999, e artrodese da coluna
lombar, estando incapacitado para o trabalho habitual de operador de máquinas. Destacou o
perito que (i) o paciente apresenta ausência de contratura muscular paravertebral em coluna
lombar, demonstrando musculatura trófica sem sinais de desuso, arco de movimento da
coluna lombar livre, sem restrições, (ii) o periciando apresenta membros inferiores tróficos e
simétricos, sem sinais de desuso, força muscular grau 5 em ambos membros inferiores.
Reflexos patelar e aquileu presentes, normais e simétricos bilateralmente, sensibilidade de
membros inferiores mantida e teste de Laségue negativo, (iii) à inspeção do qaudril, o
paciente apresenta membros inferiores tróficos, sem sinais de desuso, à palpação da
articulação do quadril não fora detectada crepitação, calor ou rubor local, derrame articular,
massas ou tumorações, possui força de membros inferiores grau 5 e arco de movimento livre,
(iv) o paciente não tem aptidão física e mental para exercer sua atividade habitual de operador
de máquinas, devido à sobrecarga exigida nos locais patológicos, (v) o autor possui limitação
para atividades como carregar peso, subir escadas e apreensão de objetos, (vi) o
periciando corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade
habitual, estando sujeito a piora das dores, (vii) a incapacidade perdura desde o acidente em
22/08/1999, sendo essa a sua data de início, (viii) trata-se de incapacidade definitiva, com
impossibilidade de recuperação, (ix) apesar de incapaz para sua atividade, o autor pode ser
reabilitado para o exercício de novas profissões, como porteiro, atendente de telefone e vigia.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial, a parte autora não apresentou
manifestação.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, informam a
existência da incapacidade definitiva do autor para seu trabalho habitual, contudo, não são
suficientes para demonstrar que esta seja total, de modo que impossibilitaria a reabilitação
para o exercício de atividade diversa.

Da análise das condições pessoais do autor, em especial sua idade e
escolaridade, vê-se que ele nasceu em 11/07/1963, atualmente com 56 anos de idade, e possui
ensino superior completo, sendo possível ter vida laboral ativa e readaptar-se a novas
atividades, desde que compatíveis com sua atual capacidade. 

Destaca-se que a partir das conclusões do perito judicial, analisando-se todo o
acervo probatório coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o
atestado pelo médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias
geram a incapacidade omniprofissional da parte autora.

Com efeito, a reabilitação para outros trabalhos não pode ser descartada nesse
momento, consonante comando setencial.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
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deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304816v26 e do código CRC 55f0775b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5013131-64.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCELO JOSE BORJAILLE (AUTOR)
ADVOGADO: RENATA BARCELOS CARVALHO (OAB ES021361)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375957v2 e do código CRC f1fe21ce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5003891-51.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDUARDO CAMPOS FALCAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez. Em suas razões recursais (Evento 55), o autor alega, em síntese,
que (i) ao impugnar o laudo pericial, formulou quesitos complementares a serem esclarecidos,
estes, contudo, foram indeferidos, configurando cerceamento ao seu direito de defesa, (ii)
o laudo pericial confirmou a existência das doença alegada, qual seja grave limitação
cardiovascular, (iii) a conclusão do perito chega a ser teratológica, pois não conclui pela
incapacidade mesmo confirmando a existência das patologias, (iv) os laudos particulares
apresentados deixam claro que ele busca tratamento há muito tempo, por ao menos
quatro anos, sem, contudo, obter alguma melhora significativa, (v)
considerando sua atividade habitual de motorista carreteiro e a natureza de suas lesões, é
imperioso destacar que a exigência de perfeita saúde física é requisitada para o exercício de
seu labor, assim como em entrevistas para novos empregos, (vi) não tem condições de
retornar ao mercado de trabalho, estando incapaz, total e definitivamente, de exercer qualquer
atividade laborativa, em virtude da natureza e gravidade de suas moléstias, (vii)
a incapacidade deve ser analisada também à luz de suas condições pessoais e socioculturais,
(viii) é portador de graves moléstias de natureza cardíaca e ortopédica, não havendo mínima
plausibilidade na afirmação de que a reinserção no competitivo mercado de trabalho seja
viável. Contrarrazões do Evento 58.

DATA DE NASCIMENTO: 13/06/1964 (atualmente com 55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Motorista carreteiro.

DOENÇA: Insuficiência cardíaca classificação NYHA I, com histórico de infartos do
miocárdio pregressos, hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo II.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 05/06/2018, alegando que, por ser portador de
cardiopatia segmentar e insuficiência valvar mitral, com evento de infarto no miocárdio,
estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de motorista
carreteiro. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde a cessação em
20/06/2016. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 26/06/2015 a 20/06/2016,
16/09/2016 a 28/02/2017 e 12/05/2017 a 02/05/2018 (Evento 1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 16/12/2016, informando que o paciente se queixa
de dor precordial, e demonstra alterações nas artérias.

(ii) Laudo médico, datado em 11/11/2016,  insuficiência coronária sem
indicação cirúrgica, informa CID referente a infarto agudo do miocárdio.

(iii) Laudos médico, datado em 28/06/2016, atestando que o paciente se
encontra em pré-operatório para realizar colecistectomia, aguardando liberação de outros
especialistas.

(iv) Laudo médico, datado em 06/07/2016, informando que o paciente se
encontra assintomático do ponto de vista cardiovascular, apresentando antecedente de doença
arterial coronariana. Indica risco intermediário e permite realização de colecistectomia.

(v)  Resumo de alta hospitalar, datado dm 14/09/2016, informando realização
de cinecoronariografia, em virtude de lesões moderadas e lesão severa.

(vi) Exame de ecocardiograma transtorácico, datado em 05/09/2016,
informando a existência de cardiopatia segmentar do ventrículo esquerdo e insuficiência
valvar mitral leve.

(vii) Cateterismo, datado em 13/09/2016, informando processo obstrutivo
significativo nas artérias coronárias com disfunção segmentar da contratilidade do ventrículo
esquerdo.

(viii) Eletrocardiograma em repouso, datado em 01/09/2016, atestando infarto
agudo do miocárdio em parede inferior.

(ix) Laudos médicos, datados em 04/11/2015 e 03/09/2015, informando a
existência de hipertensão arterial sistólica e diastólica no sono e vigília.

(x) Exame de angiotomografia computadorizada do tórax, datado em
03/12/2015, informando pequena dilatação aneurismática da aorta ascendente e arco aórtico,
discreta cardiomegalia e colecistopatia calculosa.

(xi) Ecocardiograma bidimensional com Doppler e mapeamento de fluxo em
cores, datado em  10/06/2016, atestando que o paciente possui hipertrofia concêntrica
importante do ventrículo esquerdo, com alteração segmentar e função sistólica global
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preservada, relaxamento diastólico anormal do ventrículo esquerdo e regurgitação valvar
mitral leve.

(xii) Ecocardiograma sob estresse farmacológico, datado em 04/02/2016,
indicando comprometimento sistólico difuso do ventrículo esquerdo de grau discreto,
hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo em grau moderado, disfunção diastólica tipo
alteração do relaxamento e ectasia discreta dos selos aórticos e da aorta ascendente.

A perícia judicial (Evento 38), por sua vez, elaborada em 10/01/2019, por
médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
insuficiência cardíaca NYHA I, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo II, não
estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o paciente apresentou
vasta documentação, incluindo histórico de infartos do miocárdio pregressos, (ii) o periciando
se apresenta ao exame físico com bom estado geral, anictérico, normocorado,
normohidratado, acianótico, sem linfonodomegalias, com ausência de edemas e movimentos
preservados, (iii) o examinado apresenta ritmo cardíaco regular, ausência de turgência jugular
e tempo de enchimento capilar inferior a 2 segundos, (iv) o periciando é portador de
insuficiência cardíaca classificação NYHA I, hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo II,
(v) o autor apresenta histórico de eventos cardiovasculares com 03 infartos agudos do
miocárdio, todos tratados com angioplastia e implante de stent, (vi) o periciando não
apresenta histórico recente de agravamentos ou descompensação de sua cardiopatia, e realiza
acompanhamento médico regular com especialista, fazendo uso das medicações prescritas,
(vii) o examinado necessita otimizar as mudanças do estilo de vida, tais como dieta e
atividade física, que constituem importante pilar no tratamento de doenças cardiovasculares,
(viii) o autor possui alterações degenerativas ortopédicas comumente presentes em indivíduos
desta faixa etária, sem restrição de movimentos, (ix) o paciente não apresenta elementos que
denotem incapacidade laborativa ou limitações funcionais.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 47) aduzindo que, considerando o vasto histórico clínico, que
inclui 3 infartos do miocárdio, é inadmissível que o perito afirme que não há incapacidade
laborativa.  

A parte autora propôs, ainda, os seguintes quesitos a serem esclarecidos pelo
perito:

"1. Considerando a idade avançada do Autor e as patologias das quais é portador, pode-se
afirmar que estaria apto a realizar atividades de motorista carreteiro (realizar as operações
necessárias para o funcionamento do veículo, manter a atenção na direção, dirigir à noite sem
alteração dos reflexos, permanecer por longas horas seguidas sentado ao volante) da mesma
forma que uma pessoa sem qualquer alteração na saúde estaria? 

2. Há chance de o Autor sofrer com novos ataques cardíacos originados por alguma situação
de risco ligada ao exercício da atividade de caminhoneiro?

3. Descreva o perito quais são especificamente as doenças ortopédicas das quais o Autor é
portador. Elas correm risco de agravamento caso o Autor permaneça por longas horas
sentado, com braço esticado, pernas encolhidas, dentre outras situações encontradas na
função de caminhoneiro? 
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4. Considerando o baixo grau de instrução do Autor, bem como a idade avançada, é
aconselhável que o Autor seja reabilitado para alguma função?"

Tais quesitos foram indeferidos na sentença sob a justificativa de que o laudo
pericial se encontra coeso e fundamentado, além de ser imparcial, devendo prevalecer suas
constatações de índole técnica. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, informando de forma clara a inexistência de limitação funcional
do autor. Ademais, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. 

Desse modo, mantém-se o indeferimento dos quesitos apresentados pela parte
autora.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os laudos apresentados estão
compreendidos entre 03/09/2015 e 16/12/2016, período no qual o autor esteve em
gozo de benefício por incapacidade, especificamente de 26/06/2015 a 20/06/2016 e
16/09/2016 a 28/02/2017. 

Insta salientar, que no intervalo existente entre os benefícios, há laudos
indicando que o paciente se encontrava assintomático. Destarte, não é possível afirmar que o
paciente se encontrava incapacitado na data de cessação do primeiro benefício concedido,
em 20/06/2016.

Ademais, ainda que comprovadas as patologias cardíacas do autor, o fato de a
parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício
previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade
laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode confundir o conceito de
doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Conclui-se, portanto, que inexiste limitação para que o autor exerça sua
atividade habitual, não fazendo jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000312117v29 e do código CRC 3ace1980.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5003891-51.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDUARDO CAMPOS FALCAO (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376578v2 e do código CRC 63ae4594.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001595-56.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLY KOSSMANN (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento de auxílio-
doença desde 16/9/2018, com a fixação da DCB na data da conclusão do programa de
reabilitação profissional.  

Em suas razões recursais (Evento 46), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de síndrome do manguito rotador, capsulite adesiva do ombro, osteoartrite dos
joelhos e da coluna e dor aguda, (ii) realizou duas cirurgias, estando até hoje em tratamento
médico e terapêutico, sem qualquer melhora efetiva, (iii) o laudo pericial constatou que a
duração da incapacidade é indefinida, (iv) sendo indefinida a duração da incapacidade, é
contraditória a recomendação de reabilitação sugerida pelo perito, evidenciando-se a nulidade
do laudo pericial por contradição e, consequentemente, da própria sentença, (v) a reabilitação
nas funções sugeridas não possibilitará que a mesma renda mensal seja auferida, (vi) a
atividade de vendedora externa possibilitava o recebimento de valores altos, em decorrência
das comissões, (vii) conta com 56 anos e possui ensino médio e (viii) o juízo singular deve
julgar o pedido de indenização por danos morais, já que há relação de dependência entre a
matéria previdenciária e a indenização por danos morais. 

Contrarrazões do INSS (Evento 50).

DATA DE NASCIMENTO: 23/1/1963 (56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vendedora externa.

DOENÇA: lesão do manguito rotador do ombro direito e discopatia degenerativa lombar.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 13/4/2018, alegando que, por ser
portadora de SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, CAPSULITE ADESIVA DO
OMBRO, OSTEOARTRITE DOS JOELHOS E DA COLUNA E DOR AGUDA, estaria total
e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de vendedora externa.
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 16/9/2018 (DCB). Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 10/6/2017 a 16/9/2018 (Evento 33, OUT2).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 36, LAUDO2, p.6), datado em 6/11/2018, atestando, ao exame
radiológico das mãos, sinais incipientes de osteoartrose nas articulações interfalangeanas
distais das mãos.

(ii) laudo (Evento 36, LAUDO2, p.7), datado em 6/11/2018, atestando
tratamento para artrite reumatoide, mantendo atividade da doença; não tolerou o aumento da
dose do Metotrexato para 20mg/semana, mantendo-se 15mg/semana; paciente diabética
descompensada, sem prescrição de prednisona.

(iii) laudo (Evento 46, LAUDO2, p.1), datado em 8/4/2019, atestando
abaulamentos discais difusos em L4-L5 e L5-S1, sem sinais de conflitos disco-radiculares,
com osteoartrose difusa das articulações interapofisárias.

(iv) laudo (Evento 46, LAUDO2, p.2), datado em 20/3/2019, atestando que seria
portadora de fibromialgia crônica, ansiedade generalizada e lombalgia à esquerda, em
tratamento com acupuntura, apresentando melhoras intermitentes, com necessidade de
prosseguir com o tratamento.

(v) laudo (Evento 46, LAUDO3, p.1), datado em 19/1/2019, atestando que seria
portadora de fratura trabecular envolvendo o platô superior de L2, reduzindo sua altura em
aproximadamente 20%, com pequeno  retroadesivo do seu muro posterior em 3mm,
comprimindo o saco dural e reduzindo parcialmente a amplitude dos respectivos forames
neurais, com abaulamento discal difuso em L4-L5, que comprime o saco dural e reduz a
amplitude dos respectivos forames neurais, com artropatia interapofisária lombar inferior.

(vi) laudo (Evento 46, LAUDO3, p.3), datado em 25/3/2019, atestando discreta
escoliose , osteopenia, osteófitos marginais nos platôs vertebrais lombares, fratura do platô
superior de L2, discreta depressão dos platô vertebrais lombares, redução dos espaços discais
lombares e artrose interapofisária lombar inferior.

(vii) laudo (Evento 46, LAUDO3, p.4-5), datado em 5/4/2019, atestando
diagnóstico de fibromialgia desde 2011, acompanhando com reumatologista, neurocirurgião,
psiquiatra e psicóloga, fazendo acupuntura desde 2017; na ressonância da coluna lombar
(5/7/2017), apresentou espondiloartrose lombar incipiente, com protusão discal póstero-
mediana D11-D12, comprimindo o saco dural, além de abaulamento discal difuso L4-L5
comprimindo saco dural; com protusão discal L5-S1, comprimindo suavemente o saco dural;
recentemente fraturou L2 após queda de escada; mantém fisioterapia; necessita manter o
afastamento de suas atividades laborais.
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(viii) laudo (Evento 46, LAUDO3, p.6), datado em 5/4/2019, atestando
encaminhamento para acompanhamento psicoterápico, apresentando quadro depressivo
significativo, em uso regular de psicotrópicos, com atendimentos iniciados em 21/9/2017,
com frequência regular, sendo semanais e por tempo indeterminado no momento.

(ix) laudo (Evento 46, LAUDO3, p.7), datado em 5/4/2019, atestando que a
autora encontra-se impossibilitada de exercer atividades laborativas e deve evitar exercer
esforços e grandes locomoções.

(x) laudo (Evento 46, LAUDO3, p.8), sem datação, atestando encaminhamento
a fisioterapia, com o diagnóstico clínico de fratura em L2; realizou 7 sessões de fisioterapia
com o uso de recursos anti-inflamatórios, mas ainda relata dor e limitação funcional.

(xi) laudo (Evento 51, LAUDO2, p.1), datado em 20/5/2019, atestando que seria
portadora de lombalgia e cervicalgia incapacitantes aos esforços; apresenta alterações
degenerativas da coluna cervical e lombar; não deve pegar peso excessivo, fazer esforço
físico excessivo, ficar muito tempo sentada ou em posição viciosa, sob o risco de
agravamento do quadro clínico.

(xii) laudo (Evento 51, LAUDO2, p.2), datado em 7/5/2019, atestando, ao
exame de ressonância magnética da coluna cervical, espondilouncodiscoartrose cervical
degenerativa, havendo complexos discoosteofitários posterodifusos de C3-C4 à C6-C7, pouco
maior em C4-C5.

(xiii) laudo (Evento 51, LAUDO2, p.3), datado em 7/5/2019, atestando, ao
exame de ressonância magnética da coluna lombar, fratura antiga do platô vertebral superior
de L2, com pequena retropulsão do muro póstero-superior em direção ao canal vertebral e
nódulos de Schmorl associados, além de espondiloartrodiscopatia degenerativa
multissegmentar. 

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, LAUDO8 e Evento 13,
LAUDO2) são contemporâneos ao período em que a autora recebeu o benefício por
incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à época do
pedido de restabelecimento do auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 12/7/2018, por médico
especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que a autora, portadora de lesão do
manguito rotador do ombro direito e discopatia degenerativa lombar, estava incapacitada
para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) do ponto de vista ortopédico, a autora queixa-se de dor
crônica no ombro direito, além de dor poliarticular axial e apendicular de pequenas, médias e
grandes articulações, com características inflamatórias e associadas a sintomas inespecíficos
(fraqueza, fadiga, indisposição), (ii) é portadora de lesão do manguito rotador do ombro
direito e de discopatia degenerativa lombar, (iii) foi submetida a tratamento cirúrgico do tipo
reparo artroscópico do manguito rotador do ombro direito em 23/5/2017, evoluindo no pós-
operatório com quadro de capsulite adesiva de difícil controle, (iv) a autora também é
portadora de patologias de ordem reumatológica (espondilite, osteoartrite soro-negativa e
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fibromialgia), psiquiátrica (transtorno depressivo e de ansiedade) e clínica (dislipidemia,
hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus), mantendo acompanhamento
multidisciplinar de forma regular, com os respectivos médicos especialistas e, inclusive, com
psicólogo, (v) o exame de ressonância magnética pré-operatória de lesão do manguito rotador
do ombro direito evidenciou rotura completa do tendão do músculo supra-espinhal e rotura
parcial intra-substancial dos tendões do sub-escapular e infraespinhal, mantendo tendinopatia
em grau moderado das fibras, (vi) o exame de ultrassonografia pós-operatória do ombro
direito de tendão do músculo supraespinhal se mostrou heterogêneo, porém sem sinais de
novas rupturas e sem alterações inflamatórias associadas (derrame, bursite, tenossinovite),
(vii) o exame de ressonância magnética também evidenciou discopatia degenerativa lombar
(L4-S1) associada aos abaulamentos discais posterolaterais esquerdos em L4-L5, o que leva à
redução do recesso inferior e estenose parcial do neuroforame esquerdo em grau moderado, e
posterocentral em L5-S1, que apenas toca a face ventral do saco dural, sem, contudo, levar à
compressão de estruturas neurais adjacentes, (viii) ao exame médico, apresenta-se sem
limitações funcionais para o segmento lombar da coluna vertebral, com manobras irritativas
do nervo ciático negativas, com arco de movimento para flexoextensão, rotações e
lateralização do tronco preservado, com ausência de comprometimento neurológico, sensitivo
ou motor focal, com musculatura dos membros inferiores normotrófica e simétrica, senta,
deita e levanta de forma lentificada, porém sem dificuldades ou apoios e marcha atípica, sem
a necessidade do auxílio de tutores, (ix) com relação aos ombros, apresenta-se com limitação
funcional em grau leve para o ombro direito, com manobras irritativas tendíneas positivas à
direita, com redução leve do arco de movimento para flexoextensão, abdução e rotações do
ombro direito, ausência de crepitações à mobilização articular, ausência de deformidades,
ausência de edemas ou derrames articulares, com cicatrizes cirúrgicas no ombro direito em
bom estado, com musculatura periarticular normotrófica e simétrica, além de ombros estáveis
às manobras de estresse mecânico, (x) do ponto de vista ortopédico, apresenta-se sintomática,
com limitação funcional parcial em grau leve para o ombro direito, (xi) há limitação para o
desempenho de sua função laborativa habitual (vendedora), (xii) apesar das alterações
apresentadas ao exame físico ortopédico e com a instituição de um tratamento de manutenção
com condicionamento físico adequado, há a possibilidade de a autora desempenhar outras
atividades laborativas que não demandem esforço físico ou sobrecarga no segmento lombar
da coluna vertebral e no membro superior direito e, também, ortostatismo ou postura viciosa
por tempo prolongado (membro superior elevado acima da cabeça) ou, ainda, deambulação
por longas distâncias, (xiii) no momento, há risco de agravamento do quadro clínico caso
continue exercendo a atividade habitual de vendedora, por não haver preparo funcional
adequado do ombro direito, (xiv), atualmente, a autora encontra-se em acompanhamento
médico multidisciplinar de forma regular, fazendo uso de medicações sintomáticas paliativas
e terapêuticas, além de reabilitação fisioterápica de forma regular, contudo, ainda sem obter
melhoria clínica e funcional de suas patologias, (xv) existe comprovação documental da
incapacidade a partir de 23/5/2017, quando foi submetida ao tratamento cirúrgico, (xvi) a
incapacidade é de duração indefinida, não havendo possibilidade de se prever em quanto
tempo ou se haverá condições de a autora voltar a exercer sua atividade habitual e
(xvii) poderia ser readaptada em funções básicas que não demandem esforço físico ou
sobrecarga no segmento lombar da coluna vertebral e no membro superior direito e, também,
ortostatismo e postura viciosa por tempo prolongado ou deambulação por longas distâncias
(por ex. cargos administrativos, telefonia, informática, assessorista, portaria, operadora de
caixa, comércio, entre outros).
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Como se observa, a perícia judicial constatou a incapacidade da autora para sua
atividade habitual de vendedora, por ser portadora de lesão do manguito rotador do ombro
direito e discopatia degenerativa lombar, além de patologias de ordem reumatológica
(espondilite, osteoartrite soro-negativa e fibromialgia), psiquiátrica (transtorno depressivo e
de ansiedade) e clínica (dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus).

No entanto, o expert informou sobre a possibilidade de reabilitação em outras
atividades que não exigissem esforço físico ou sobrecarga no segmento lombar da coluna
vertebral e no membro superior direito, bem como ortostatismo ou postura viciosa por tempo
prolongado (membro superior elevado acima da cabeça) e deambulação por longas distâncias.

Dessa forma, embora a incapacidade seja de duração indefinida, sem
possibilidade de estimar o momento futuro de melhora do quadro, percebe-se que as
condições pessoais da parte autora permitem a tentativa de ingresso em atividade compatível
com suas limitações funcionais, sobretudo porque conta com ensino médio completo e
experiência profissional em atividades urbanas.

Além disso, percebe-se que a aposentadoria por invalidez não é, por ora, a
medida mais adequada, considerando a possibilidade de reabilitação e mesmo de melhora do
quadro, ainda que sem previsão da eventual recuperação.

No mais, destaca-se que a própria documentação médica não faz referência a
uma incapacidade total. O laudo particular mais recente harmoniza com as conclusões
periciais no sentido de que a autora não deve pegar peso excessivo, fazer esforço físico
excessivo, ficar muito tempo sentada ou em posição viciosa, sob o risco de agravamento do
quadro clínico. Assim, apesar de suas restrições, nota-se que é viável a reabilitação em
atividade diversa da habitual.

Quanto à incompatibilidade entre a remuneração auferida como vendedora e a
atividade que será sugerida pelo serviço de reabilitação da autarquia, pontua-se que a nova
função deverá ser compatível com o nível de escolaridade da parte autora. Assim, o
recebimento de comissões em sua profissão habitual não se mostra relevante na definição da
atividade, tendo em vista que a reabilitação deve respeitar suas limitações funcionais e grau
de escolaridade.

No que se refere à análise do dano moral, a negativa ou cessação indevida do
benefício previdenciário não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a
demonstração dos danos morais sofridos. No caso dos autos, o conjunto probatório não
apontou para a existência do dano moral.

Isso porque a negativa de prorrogação do benefício da autora deu-se em razão
de uma análise subjetiva da perícia administrativa, que foi devidamente comunicada,
indicando, inclusive, a dada prevista para a cessação do benefício e a possibilidade de
solicitar uma nova prorrogação nos quinze dias anteriores à cessação (Evento 1, CCON6). 

Deste modo, no caso dos autos, a cessação do benefício previdenciário por parte
do INSS não se caracteriza como ato ilícito e não enseja reparação de dano moral.
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000309629v30 e do código CRC 478aedaf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001595-56.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLY KOSSMANN (AUTOR)
ADVOGADO: RAMON HENRIQUE SANTOS FÁVERO (OAB ES020163)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375959v2 e do código CRC 0c7ae161.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001115-63.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIVALDA CARIBE DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 38), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de dorsalgia, lombalgia crônica e artrose lombar, (ii) apresenta dificuldade de
deambulação e perda da força muscular, com dependência de terceiros para realizar as
atividades da vida diária, (iii) faz acompanhamento com fisioterapeutas e utiliza medicações
fortes, mas sem melhoras significativas do quadro, e (iv) é costureira, conta com 56 anos e
possui baixa escolaridade (8ª série). 

Contrarrazões do INSS (Evento 41).

DATA DE NASCIMENTO: 15/2/1963 (56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: costureira.

DOENÇA: dorsalgia e lombalgia crônica.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 24/8/2018, alegando que, por ser portadora
de DORSALGIA E LOMBALGIA CRÔNICA, estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual de costureira. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 28/5/2018 (DER). 

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) laudo, datado em 22/5/2018, atestando que seria portadora de dorsalgia,
lombalgia crônica e dificuldade de deambular; ao exame de raio-x, apresentou artrose difusa
na coluna dorsal, iniciando tratamento medicamentoso e fisioterápico; sem condições de
retorno às atividades laborais por 60 dias a partir do laudo (Evento 1, LAUDO7, p.1).

(ii) laudo, datado em 7/6/2018, atestando algia na região da coluna,
com dificuldade para deambular, sentar e deitar e déficit nas atividades da vida diária, estando
dependente em algumas atividades, com fraqueza muscular (Evento 1, LAUDO7, p.2).

(iii) laudo, datado em 3/4/2018, atestando que seria portadora de discopatia
degenerativa difusa na coluna lombossacra e "esporão" calcaneano esquerdo e direito, ao
exame dos tornozelos (Evento 1, EXMMED10).

(iv) laudo, datado em 10/5/2018, atestando que seria portadora de
espondiloartrose dorsal (Evento 1, EXMMED14).

(v) laudo, datado em 11/10/2018, atestando a realização de 10 sessões de
fisioterapia com o objetivo de analgesia e recuperação funcional, tendo como conduta
medidas analgésicas, anti-inflamatórias e cinesioterapia para região específica; apresenta
evolução gradativa do quadro, relatando dor na região lombar e do quadril (Evento 38,
OUT2).

(vi) laudo, datado em 22/10/2018, atestando que seria portadora de dores
lombossacras e cervicais crônicas, em tratamento e acompanhamento por ortopedista,
fisioterapeuta e clínico geral, mas sem grande melhora do tratamento conservador; apresenta
radiografia da coluna lombossacra (3/4/2018) com discopatia degenerativa difusa,
responsável por suas intensas dores e redução da mobilidade, quando as dores se
intensificam, limitando às atividades diárias (Evento 38, LAUDO3).

Não obstante o fato de os documentos médicos apresentados sinalizarem o
estado incapacitante à época da DER, não há que se falar em concessão de benefício por
incapacidade por ausência de qualidade de segurado em tal data.

Como se observa, todos os laudos particulares acostados aos autos são
referentes a doenças ortopédicas atestadas em 2018. No entanto, pela análise do CNIS,
percebe-se que o último recolhimento da autora, como contribuinte individual, é referente à
competência de jun/2013 (Evento 17, OUT1, p.3).

Nota-se que não existe qualquer documento que possa atestar que o estado
incapacitante perdurou ao longo dos anos anteriores, no período em que a parte autora ainda
contava com a qualidade de segurada.

Pela leitura da perícia judicial, verifica-se que o perito não constatou a
existência de incapacidade atual ou pretérita.

Percebe-se que mesmo a manutenção da qualidade pelas hipóteses do art. 15 da
Lei 8.213/1991 não seria suficiente para alcançar a data de início da incapacidade, que, caso
verificada, seria referente ao ano de 2018, de acordo com os laudos apresentados.
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Além disso, pontua-se que a autora retornou ao RGPS em 19/1/2019, em
decorrência de vínculo empregatício com Aroldo Castro da Silva (Evento 29, COMP2, p.4).
No entanto, considerando que, conforme já destacado, os documentos particulares são
relativos a 2018, a doença seria pré-existente ao reingresso atual.

Por fim, registre-se que a análise da qualidade de segurado, por tratar-se de
matéria de ordem pública, pode ser verificada de ofício pelo juiz.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335967v13 e do código CRC ca10a797.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001115-63.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIVALDA CARIBE DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375961v2 e do código CRC a3245b0a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000669-38.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FERNANDO DUARTE VIEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 31), o autor alega, em síntese, que (i) ajuizou
ação objetivando a concessão de auxílio-doença previdenciário em 20/12/2018, sob o
fundamento de que o início da incapacidade remonta a jan/2012, (ii) a perícia judicial
considerou que a incapacidade teria se iniciado em 27/11/2018, o que resultou na
improcedência do pedido, pela falta da qualidade de segurado, visto que sua última
contribuição previdenciária é de set/2011, (iii) se encontra incapaz desde 2011, (iv) deixou de
contribuir em decorrência da própria moléstia incapacitante, (v) no período que laborou no
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), passou por situações
que ocasionaram graves consequências emocionais e psicológicas, (vi) no dia 19/1/2012, foi
internado no Centro de Atendimento Psiquiátrico Arístides Alexandre Campos, em Cachoeiro
de Itapemirim, com relato de tentativa de autoextermínio, (vii) não retornou ao mercado de
trabalho desde o fim do vínculo com o IASES, (ix) no dia 25/6/2018, sofreu infarto agudo do
miocárdio, que não foi a causa de sua incapacidade, mas sim um sinal de agravamento, (x)
deve ser desconsiderada a DII indicada pelo perito, sendo considerado o mês de jan/2012
como marco da incapacidade, e (xi) o médico que realizou a perícia judicial não possui
especialidade em psiquiatria. 

Contrarrazões do INSS (Evento 37).

DATA DE NASCIMENTO: 10/11/1977 (42 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vigilante / agente socioeducativo.

DOENÇA: transtorno afetivo bipolar não especificado, insuficiência cardíaca não
especificada e fratura de outros ossos do metacarpo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 19/2/2019, alegando que, por ser portador de
DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS E INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO PRÉVIO, estaria
total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de vigilante / agente
socioeducativo. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 20/12/2018.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.1), datado em 27/11/2018, atestando
tratamento desde 19/1/2012, com quadro de alterações do sono, descontrole emocional,
impulsos agressivos, automutilações, ideação suicida; não tem condições de retornar às suas
funções; necessita de auxílio-doença. 

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.2), datado em 29/6/2018, atestando internação
em 25/6/2018, com alta em 29/6/2018, devido a infarto agudo do miocárdio, submetido a
angioplastia primária para coronária direita com sucesso; evoluiu sem intercorrências; sem
recorrência de dor torácica ou dispneia.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.3), datado em 29/6/2018, atestando
internação no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 25/6/2018 e
29/6/2018, em decorrência de insuficiência coronariana, necessitando de afastamento das
atividades laborais por mais 25 dias a contar da alta hospitalar.

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.4), datado em 19/1/2012, atestando histórico
de tentativa de autoextermínio, com lesões cortocontusas com arma branca nos membros e
história de ter "tentado se enforcar"; lúcido, orientado, eupneico, ansioso e agitado, com
hipótese diagnóstica de psicose.

(v) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.5), datado em 19/1/2012, atestando histórico
de mudança de comportamento após ter trabalhado no IASES por 8 meses; hoje, tentou
suicídio por duas vezes (com corda e objeto cortante); houve indicação de internação, que o
paciente recusou; a hipótese diagnóstica é de transtorno esquizoafetivo, a esclarecer.

A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 5/4/2019 por
especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, portador de transtorno afetivo
bipolar não especificado, insuficiência cardíaca não especificada e fratura de outros ossos
do metacarpo, estava incapacitado para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) o autor relatou que possui problemas cardíacos,
realizando angioplastia e cateterismo em jun/2018, sentindo dor no peito até ao andar, (ii) é
portador de transtorno afetivo bipolar não especificado, insuficiência cardíaca não
especificada e fratura de outros ossos do metacarpo, (iii) as causas prováveis da incapacidade
são a insuficiência cardíaca e a depressão, (iv) há incapacidade total e temporária, (v) a data
provável de início da incapacidade é 27/11/2018, conforme laudo médico que atestou
transtorno afetivo bipolar não especificado, sem condições de retorno às funções, (vi) a
incapacidade decorre de agravamento da patologia, pois a doença teve progressão, (vii) o
autor está realizando tratamento, com previsão de duração de, pelo menos, um ano, (viii)  ao
exame físico, apresentou-se em bom estado geral, com obesidade, frequência cardíaca de 87
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bpm e oximetria capilar de 98%, com inúmeras cicatrizes por automutilação, com tentativa de
suicídio em 2011 e 2012, e (ix) ao exame psíquico, apresentou-se com autocuidado não
preservado, com atitude indiferente e às vezes cooperativa, com orientação autopsíquica e
alopsíquica normais, com atenção hipervigil, hipotenaz, consciência vigil, linguagem e fala
normais, pensamento com curso e forma normais, mas com conteúdo com ideias depressivas,
com humor normal, afeto congruente e hipermodulado, com psicomotricidade lentificada,
memória imediata e recente prejudicadas, memória remota sem alterações, com pragmatismo
prejudicado, com crítica do estado mórbido prejudicada.

Como se observa, a perícia judicial constatou a existência de inaptidão laboral e
fixou o início da incapacidade em 27/11/2018, com base em laudo particular que atestou que
o autor seria portador de transtorno afetivo bipolar não especificado, sem condições de
retorno ao trabalho (Evento 1, LAUDO7, p.1). O referido documento informa que o autor
"realiza tratamento desde 19/1/2012, com quadro de alterações do sono, descontrole
emocional, impulsos agressivos, automutilações e ideação suicida, sem condições de retornar
às suas funções".

Agora, resta saber se, na DER, em 20/12/2018, o autor detinha a qualidade de
segurado pela Previdência Social e cumprido a carência para a obtenção do benefício
almejado. 

Consta, no CNIS, que o autor manteve os seguintes vínculos empregatícios:
19/8/2009 a 30/11/2009; 8/2/2010 a 24/5/2010; e 4/2/2011 a 14/9/2011 (Evento 8). 

No entanto, percebe-se que, embora o laudo tenha informado a realização de
tratamento psicológico/psiquiátrico desde 19/1/2012, não existem quaisquer outros elementos
nos autos que comprovem estado incapacitante em razão de doença psiquiátrica ao longo do
intervalo de 1/2012 e 12/2018. 

Nesse sentido, o próprio relatório do SABI (Evento 8, OUT1, p.5) informou a
existência de incapacidade laborativa temporária, em virtude do infarto agudo do miocárdio,
porém o benefício foi indeferido, ante a ausência da qualidade de segurado (Evento 1,
OFÍCIO/C5).

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, não obstante o fato de o
médico perito não possuir especialiade em psiquiatria, ele demonstrou conhecimento
suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte
autora, tanto é verdade que a reconheceu. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido
processo legal.
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Assim, deve ser mantida a sentença pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332739v18 e do código CRC 5520083c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000669-38.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FERNANDO DUARTE VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ESTER DINIZ BRITO (OAB ES023542)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375963v2 e do código CRC c7867de8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000196-49.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NIVALDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que
determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV,
do CPC. 

Em suas razões recursais (Evento 23), o autor alega, em síntese, que (i) tem
interesse processual, porque havia pedido a reabilitação e o cumprimento de sentença na
inicial, (ii) foi aposentado por invalidez e, portanto, possuía o direito adquirido de ser
reabilitado antes da cessação da aposentadoria, (iii) o direito adquirido à reabilitação remonta
à época da própria concessão do benefício de aposentadoria, (iv) o entendimento do juiz de
primeiro grau viola a legislação da época, (v) a aposentadoria cancelada pelo INSS foi
concedida por decisão judicial, impondo-se a discussão sobre a possibilidade de
cancelamento de benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente por
decisão transitada em julgado, (vi) o benefício deveria ter sido cancelado pela mesma via pela
qual foi concedido, ou seja, por decisão judicial e (vii) não tendo sido observada a via
apropriada para o cancelamento, deve ser restabelecida a aposentadoria por invalidez. 

Contrarrazões do INSS (Evento 28).

VOTO

No caso, o autor ajuizou ação visando ao cumprimento de sentença proferida na
ação de n. 0000847-05.2008.4.02.5052, que determinou a concessão de auxílio-doença desde
a cesssação em 14/8/2005. Registre-se que, em sede de recurso inominado, a Turma Recursal
reformou a sentença, determinando a conversão do  auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez, com DIB na data do exame pericial judicial. 

Pela leitura do acórdão proferido na ação supracitada, nota-se que houve
determinação de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez porque, embora
 a incapacidade fosse parcial, as condições pessoais do autor não permitiam que fosse
realizada a reabilitação em atividade diversa (Evento 1, ANEXO2, p.12-13).

Percebe-se que o dispositivo do referido acórdão determinou o seguinte:
"Recurso provido para condenar o INSS a converter o auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez, com DIB na data do exame pericial judicial". Não existe, portanto, comando
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determinando a reabilitação profissional, mas sim a determinação de conversão do auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez, o que, à época, era a medida mais favorável à parte
autora.

O fato de o acórdão ter registrado que a sentença recorrida admitiu a
possibilidade de reabilitação do autor em atividade que não exigisse esforço físico intenso
não implica dizer que haveria um direito adquirido à reabilitação profissional no cenário
atual. 

O autor beneficiou-se com a aposentadoria por invalidez concedida desde
6/11/2009. Assim, não é coerente o seu requerimento para que, atualmente, se proceda à
reabilitação profissional, que não foi determinada pelo acórdão que modificou a sentença.

Portanto, conforme se observa, não é o caso de cumprimento de sentença, mas
sim de ingresso em ação autônoma para restabelecer o benefício que será cessado em
28/3/2020.

Quanto à possibilidade de cessação por via administrativa, ressalta-se que o art.
101 da Lei 8.213/1991 possui a seguinte redação:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista
inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico
a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue,
que são facultativos.      

Havendo perícia administrativa que comprove a recuperação da capacidade
laboral, a própria Lei de Benefícios prevê o procedimento a ser seguido:

Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será
observado o seguinte procedimento:

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início da
aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o
benefício cessará:

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que
desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo
como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social;
ou

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;

II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando
o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente
exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:

a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for verificada a
recuperação da capacidade;

b) com redução de 50% (cinquenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses;
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c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 (seis)
meses, ao término do qual cessará definitivamente.

Dessa forma, havendo a possibilidade de cessação administrativa do benefício,
após avaliação da recuperação da incapacidade, e não existindo interesse da parte autora na
demanda ajuizada (art. 485, IV, do CPC), deve ser mantida a sentença recorrida.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338971v31 e do código CRC 61a2d5a3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000196-49.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NIVALDO GOMES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: EDGARD VALLE DE SOUZA (OAB ES008522)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375965v2 e do código CRC 5b3ae124.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5001136-39.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCIO VIEIRA E SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 44), o autor alega, em síntese, que (i) o laudo pericial produzido se
mostrou contraditório e omisso, estando eivado de nulidade e impropriedade, (ii) a perícia é
inconclusiva, visto que não possui exames complementares e não foi realizada vistoria no
ambiente de trabalho, (iii) não há como se concordar com as alegações periciais, uma vez que
se encontra incapacitado de exercer suas atividades laborais, (iv) o laudo pericial restou
produzido sem observância das provas constantes nos autos do processo, (v) em sua
impugnação ao laudo pericial, formulou quesitos complementares, que foram
indeferidos, negando-lhe a prestação jurisdicional e violando os termos do contraditório e da
ampla defesa, (vi) é portador de síndrome do manguito rotador, estando incapacitado total e
definitivamente, (vii) possui recomendações médicas para que se mantenha afastado de
qualquer atividade laboral, em especial, as que requeiram esforço físico em seus ombros
superiores, (viii) o laudo médico pericial confirma a existência de síndrome do manguito
rotador e, posteriormente, alega que "o autor apresenta processo degenerativo dos ombros já
tratado", sendo nitidamente contraditório, (ix) está em tratamento de doença altamente nociva
à sua saúde, necessitando de repouso, portanto, a afirmativa de que se encontra apto ao
trabalho é falaciosa e inverídica, (x) sente dor em seus membros superiores ao pegar peso,
não consegue fazer grandes esforços físicos, andar por muito tempo ou subir escadas, (xi) não
pode mais exercer suas atividades com a mesma perfeição técnica e qualidade de antes, (xii) é
devida a concessão da aposentadoria por invalidez, tanto por restar comprovada a
incapacidade total e permanente como também pela impossibilidade ser reinserido no
mercado de trabalho. Contrarrazões do Evento 47.

DATA DE NASCIMENTO: 03/03/1973 (atualmente com 46 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: eletricista autônomo.

DOENÇA: síndrome do manguito rotador.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 28/08/2018, alegando que, por ser portador de
síndrome do manguito rotador, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de operador de alto forno. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde a constatação da incapacidade, requerimento administrativo realizado em
05/06/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 24/12/2015 a 12/07/2016
e 06/03/2017 a 31/08/2017  (Evento 23).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Exame de ressonância magnética do ombro direito, datado em 03/02/2017,
informando a existência de lesão nodular no interior do ventre muscular do deltoide,
compatível com hemangioma; artropatia acrômio-clavicular; entesopatia labial superior que
se estende da extremidade anterior até a posterior, com possível lesão labial predominando na
extremidade póstero-superior; pequeno derrame articular e discreta bursopatia
subacromial/subdeltoidea e tendinopatia discreta do supraespinhal. 

(ii) Laudo médico, datado em 07/03/2017, propondo procedimento de correção
rotura de ligamento do ombro direito.

(iii) Laudo médico, datado em 12/02/2016, atestando que o paciente foi
submetido a operação no ombro esquerdo, por técnica videoartoscópica, para reparo de
extensa lesão labral, necessitando de afastamento do trabalho por 3 meses para recuperação.

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 22/11/2018, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de síndrome do manguito rotador, não estava incapacitado para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) o autor relata ter iniciado quadro de dor no ombro esquerdo em
setembro de 2015, realizou tratamento com medicamentos e fisioterapia, atualmente mantém
a queixa de dor nos ombros, (ii) o paciente se apresenta bem ao exame físico, sem demonstrar
alterações, (iii) o examinado apresentou quadro de processo degenerativo dos ombros e fez
cirurgia nos dois lados, atualmente apresenta boa musculatura com mobilidade completa, sem
perdas funcionais estando apto a retornar às suas atividades, (iv) o periciando é portador de
síndrome do manguito rotador, causado por processo degenerativo, (v) o autor não apresenta
limitação para o exercício de sua atividade habitual, já realizou o tratamento com boa
recuperação, (vi) utilizou de subsídios para sua análise a história clínica do autor, assim como
o exame físico e os exames complementares, (vii) a doença da qual o autor é portador só é
causa de incapacidade quando há lesão tendinosa, e causa de incapacidade quando há perda
da função articular, casos que não se aplicam ao quadro do examinado, (viii) inexiste
limitação funcional do autor para o exercício de sua atividade habitual.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou petição (Evento 33) aduzindo que o documento seria omisso, contraditório e
inconclusivo, além de não possuir exames complementares e não ter sido realizada vistoria no
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ambiente de trabalho. Contudo, pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido
bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões de cunho médico pertinentes.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Contudo, in casu, estando o laudo em devida forma, coeso e fundamentado, e
sendo o mesmo, em princípio, imparcial, devem prevalecer as suas constatações de índole
técnica.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados estão
compreendidos entre 12/02/2016 e 07/03/2017, correspondendo a períodos nos quais se
encontrava em gozo do benefício por incapacidade. Ademais, os laudos médicos particulares
demonstram que o autor realizou procedimentos cirúrgicos para tratamento de sua doença,
corroborando com os relatórios do sistema de administração de benefícios por incapacidade
(Evento 36), que indicam a realização das cirurgias em jan/2016 e mar/2017, momentos nos
quais recebeu o benefício de auxílio-doença. 

Ademais, em que pese a perícia médica informa a existência da síndrome do
manguito rotador, é clara ao atestar que o autor não se encontra incapacitado para sua
atividade habitual, ressaltando a efetiva melhora de seu quadro clínico perante as
intervenções cirúrgicas realizadas.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Conclui-se, portanto, que o autor não apresenta limitação funcional para o
exercício de sua atividade habitual, não fazendo jus ao benefício por incapacidade.
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Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316849v20 e do código CRC 1c6c321c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001136-39.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCIO VIEIRA E SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: UILIAN SOUZA CARVALHO (OAB ES024790)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375991v2 e do código CRC 8b8fbe31.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5017628-24.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DENILSON LORDELO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido autoral de restabelecimento do auxílio-doença NB
31/609.398.353-0 desde a cessação em 05/10/2018. Em suas razões recursais (Evento 42) o
INSS alega, em síntese, (i) a decisão judicial, ao fixar a DCB do benefício
para  19/02/2020 não merece prosperar; (ii) a inviabilização de reavaliação das condições de
saúde do recorrido em prazo inferior ao fixado pode levar ao pagamento indevido do
benefício previdenciário, além de não ter nenhuma motivação especial, mostrando-se,
pois desarrazoada, mormente por não aplicar o prazo fixado em lei para incapacidade de
duração indefinida (120 dias); e (iii) a decisão judicial ao alongar muito a DCB vai
de encontro ao dispositivo legal que faculta a administração pública convocar o segurado para
aferição da manutenção das condições que lhe ensejaram a concessão do benefício por
incapacidade. Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 03/09/1984 (35 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: avicultor.

DOENÇA: esquizofrenia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 30/11/2018, alegando que, por ser portador de
esquizofrenia paranoide, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar sua
atividade laborativa habitual. Requer o restabelecimento do auxílio-doença nº. 6093983530
desde 05/10/2018, bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez. 

Diante do acervo probatório coligido aos autos, o Juízo de origem acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:
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Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença desde
5/10/2018 com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/609.398.353-0 no período de  30/1/2015 a
5/10/2018 (evento 2, INFBEN2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou esquizofrenia
paranoide (quesito 3, evento 13). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de avicultor (quesitos 6-7). Atestou risco para nova crise psicótica (quesito
8). Concluiu que há incapacidade de duração indefinida (quesito 12).

O INSS alegou que "na caso em análise, a parte autora não comprovou administrativamente o
seu enquadramento na hipótese legal de garantia do benefício, conforme se verifica da leitura
da documentação juntada aos autos" (evento 30). Ocorre que o parecer administrativo não
subordina a conclusão do perito nomeado pelo juízo.

O autor não se manifestou sobre o laudo pericial (evento 33). 

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, o autor tem direito ao auxílio-
doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho. 

O perito examinou o autor em 19/2/2019 (evento 5) e afirmou que a suspensão do benefício em
2018 foi precoce (quesito 10). Na data da cessação do benefício, em 5/10/2018, o autor estava
incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/609.398.353-0 desde a
cessação, em 5/10/2018.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.  

O perito avaliou que a incapacidade é de duração indefinida, mas considerou que o autor está
recebendo o tratamento indicado e, caso não obtenha melhora, recomenda aposentadoria por
invalidez. Para que o autor tenha tempo de continuar o tratamento que está sendo
realizado, arbitro a DCB em um ano, a partir do exame pericial. Ou seja, em 19/2/2020.

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho
na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação, requerer a
prorrogação do benefício por telefone (Central 135), ou na Agência da Previdência Social
mantenedora ou pela Internet
(https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb). Se a parte autora não
apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício nos 15 dias que antecederem a
DCB, o INSS poderá cessar o benefício.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer o
auxílio-doença NB 31/609.398.353-0 desde a cessação, em 5/10/2018, mantendo o pagamento
do benefício pelo menos até 19/2/2020.
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Pois bem. Insta registrar que a impugnação da parte ré se limita à DCB fixada
na sentença em 19/02/2020, ou seja, 01 ano após a realização da perícia em 19/02/2019
(Evento 13).

Sobre o tema, merece destaque que o perito judicial, ao responder o quesito nº.
7, afirmou que a incapacidade do autor é de duração indefinida e que ele  "deveria ser
mantido afastado por um período mínimo de 02 anos, livre de crise e estável, antes de ser
avaliada a possibilidade de retornar ao trabalho", demonstrando-se razoável a fixação da
DCB em 19/02/2020.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282730v8 e do código CRC 07f7b058.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5017628-24.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DENILSON LORDELO (AUTOR)
ADVOGADO: TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO (OAB ES022102)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376002v2 e do código CRC 0bc3bbfa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5008578-71.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GENEZIO SIQUEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou
procedente o pedido autoral de restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria
por invalidez. Em suas razões recursais (Evento 42) o INSS alega, em síntese, (i) que o perito
judicial foi categórico em afirmar a ausência de incapacidade; e (ii) que está claramente
demonstrado ser prematura e ilegal a concessão de aposentadoria por invalidez no caso em
tela, tendo requerido que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.
Subsidiariamente, requer (i) que a DIB seja fixada na data da juntada aos autos do laudo da
perícia; (ii) a exclusão da condenação em aposentadoria por invalidez, com expressa fixação
de DCB para o auxílio-doença caso seja concedido; (iii) que seja estabelecido prazo de 45
dias úteis para implantação do benefício; e (iv) a redução da multa para cem reais. Sem
contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 13/11/1959 (59 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: mecânico.

DOENÇA: conforme laudo pericial, diabetes mellitus, síndrome do manguito
rotado, neoplasia maligna de mama;

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 15/08/2018, alegando que, por ser portador de
síndrome do manguito rotador, doenças hipertensivas, diabetes mellitus, distúrbios do
metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias e neoplasia maligna da mama, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez nº.606.991.385-3.

Diante do acervo probatório coligido aos autos, o Juízo de origem acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:
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Trata-se de demanda visando à manutenção de aposentadoria por invalidez.

No Processo nº 0000006-06.2014.4.02.5050, que tramitou perante este mesmo juizado, proferi
a seguinte sentença em 7/5/2014, na qual destaco em negrito alguns trechos:

GENEZIO SIQUEIRA almeja o restabelecimento do auxílio-doença NB 554.116.455-5
desde a cessação, em 31/8/2013, com sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O autor recebeu auxílio-doença nos períodos de 4/11/2005 a 15/12/2005, de 28/1/2006
a 15/3/2006, de 20/6/2008 a 15/9/2008, de 21/6/2011 a 9/9/2011, de 10/12/2011 a
10/2/2012, de 10/10/2012 a 7/11/2012, 8/11/2012 a 31/8/2013 (fls. 118/121).

Antecipados os efeitos da tutela, foi restabelecido o auxílio-doença NB 554.116.455-5
(fl. 133). O autor não concordou com a proposta de acordo formulada pelo INSS (fl.
134).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou lesão tendinosa
no ombro direito e lesão meniscal no joelho direito (quesito 1, fl. 115). Avaliou que ao
exame físico o autor apresentou crepitação na mobilização do ombro direito (quesito
2). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
pedreiro porque não pode fazer esforço com o braço direito (quesitos 7/8). Atestou que
o autor não pode levantar peso nem fazer atividade com esforço no braço
direito (quesito 11). Concluiu que há incapacidade definitiva para a atividade
habitual (quesito 14). Ressaltou que o autor pode ser reabilitado para outras
atividades, como auxiliar de almoxarifado e de produção (quesito 17).

As partes não impugnaram o laudo pericial.

Para ter direito à aposentadoria por invalidez, precisa ficar provada a incapacidade
para a atividade habitual e a insuscetibilidade de reabilitação profissional. O laudo
pericial comprovou que o autor está definitivamente incapacitado para a atividade
habitual de pedreiro, mas considerou possível a reabilitação profissional. A
possibilidade de reabilitação profissional, entretanto, não deve ser analisada
exclusivamente sob o ponto de vista clínico e físico. As condições pessoais do segurado,
tais como idade, grau de instrução e histórico de atividades, também são relevantes
para efeito de definir a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho.

O autor tem 55 anos de idade. Antes de ser pedreiro, trabalhou como servente,
ajudante, oficial montador, montador, mecânico de manutenção, auxiliar de
sorveteria, vigia diurno, auxiliar de segurança e vigilante (fl. 113). Essas informações
têm suporte nas anotações em CTPS (fls. 16/26). Em qualquer dessas atividades, o
autor precisaria ter aptidão para fazer esforço com o braço direito. O perito sugeriu
reabilitação nas atividades de auxiliar de almoxarifado ou de produção, mas a idade
do autor tona improvável que ele consiga, na prática, se reinserir nessas funções
novas, nas quais não tem nenhuma experiência. Descarto, na prática, a possibilidade
de reabilitação profissional e reconheço o direito à aposentadoria por invalidez. Aplica-
se o art. 42 da Lei nº 8.213/91.

O perito examinou o autor em 12/3/2014 (fl. 107) e afirmou que a incapacidade já
existia em outubro/2012 (quesito 12). Assim, quando o benefício cessou, em 31/8/2013,
o autor ainda estava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 554.116.455-5 desde a
cessação, em 31/8/2013, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o
exame pericial judicial, em 12/3/2014.
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Dispositivo

Julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-
doença doença NB 554.116.455-5 desde a cessação, em 31/8/2013, convertendo-o em
aposentadoria por invalidez com DIB em 12/3/2014.

O autor está recebendo aposentadoria por invalidez desde 12/3/2014. A cessação do benefício
está prevista para 26/1/2020 (evento 2). O autor está recebendo mensalidades de recuperação
durante 18 meses.

Em 26/07/2018, a perícia médica do INSS reexaminou o autor. Relatou que se tratava de
“segurado em BI judicial”. Relatou declaração do autor de que atuava como pedreiro
autônomo. Fez a seguinte avaliação sobre os membros superiores: “Não usa órtese, sem
atrofias musculares, cicatriz de portais de artroscopia ombro D, ausência de edema ou sinais
flogísticos, sem instabilidades ligamentares e com neurovascular normal. Amplitude articular
normais dos cotovelos, punhos e dedos. Elevação ativa do ombro D 170 RE 70 RI T10. Teste
de Job negativo bilateralmente”. Concluiu que o autor estava apto ao trabalho, pois o exame
físico conferia com a normalidade (evento 21, RSC2).

Foi deferida em juízo com perícia com médica do trabalho. A perita avaliou todas as queixas
manifestadas pelo autor na petição inicial, inclusive aquela relacionada com a Síndrome do
Manguito Rotador. A perita informou que o autor apresentou força discretamente reduzida no
ombro direito, com dificuldade para realização de movimentos do membro superior direito,
mas anotou ausência de edema e confirmou que a musculatura estava eutrófica. Quanto ao
ombro esquerdo, atestou mobilidade e força preservadas. Infirmou que no autor é dominante o
membro superior direito, ou seja, o autor é destro (quesito 4).

A perita concluiu que não há incapacidade para a atividade habitual de mecânico, mas
admitiu que “há limitação no membro superior direito, por não poder fazer atividade com
esforço do braço direito” (quesito 7). Atestou que o autor não pode carregar peso com o braço
direito (quesito 8).

A conclusão do perito não vincula o juiz. Embora tenha negado incapacidade para o trabalho,
a perita atestou uma limitação funcional incompatível com o retorno do autor ao trabalho.

A perita informou que a atividade habitual do autor seria a de mecânico, mas na sentença
proferida em 2014 e no laudo da perícia médica do INSS (evento 21) foi infirmado que o autor
era pedreiro. A divergência não é significativa, porque ambas as ocupações demandam
carregar peso e realizar esforço físico com os braços. A limitação funcional atestada pela
perita frustra a plena capacidade laboral para ambas as atividades.

Na sentença proferida no Processo nº 0000006-06.2014.4.02.5050, foi reconhecido que o
autor não podia levantar peso nem fazer atividade com esforço no braço direito e que, por
isso, havia incapacidade definitiva para a atividade habitual de pedreiro. O INSS foi INSS
condenado a conceder a aposentadoria por invalidez. A perícia médica do INSS considerou
que esse quadro clínico teria evoluído positivamente, pois não detectou nenhuma limitação
funcional no ombro direito. A perícia judicial, porém, confirmou que o autor continua sem
poder carregar peso ou fazer atividade com esforço no braço direito. Portanto, ficou provado
que não houve evolução positiva do quadro clínico. Persiste a mesma limitação funcional que,
segundo a sentença proferida no Processo nº 0000006-06.2014.4.02.5050, motivou o
reconhecimento da incapacidade definitiva para a atividade habitual. Quanto à viabilidade da
reabilitação profissional, tornou-se ainda mais dificultosa, pois, sem em 2014 o autor tinha 55
anos de idade, agora tem 59 anos. Se não houve modificação na situação de fato que embasou
a sentença transitada em julgado, a coisa julgada material ali formada persiste intangível. O
autor conserva o direito à manutenção da aposentadoria por invalidez.
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Juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a
dispor que nas condenações impostas à Fazenda Pública seriam aplicados, para fins de
correção monetária e de juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança. O índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança é a Taxa Referencial – TR.

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. Eis o teor da decisão:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando
o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando,
em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação
dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.

Essa decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, foi suspensa, porque em
decisão recentíssima o Ministro Luiz Fux deferiu “excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em
25/09/2018). Em sua decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos
embargantes no que concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado,
mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à
acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros
valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a proteção da confiança
legítima
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(...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação
estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já
combalidas finanças públicas”.

Continua válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer a  aposentadoria por
invalidez NB 32/606.991.385-3 e a reembolsar ao autor eventuais descontos aplicados durante
o pagamento das mensalidades de recuperação.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá em 30 dias  tomar as providências para desfazer o
cancelamento do benefício, observados os seguintes parâmetros:

[...]

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

O valor dos honorários periciais antecipados à conta de verba orçamentária deverá ser
incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do tribunal (art. 12, § 1º, da Lei nº
10.259/2001).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Com efeito, o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da
perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015).

Assim, ainda que a douta médica perita tenha atestado a capacidade laborativa
do autor, não há óbice que o Juízo reconheça sua inaptidão total e definitiva, sendo essa a
hipótese dos autos, conforme devidamente fundamentado na sentença ora guerreada.

No tocante ao requerimento de redução do valor de multa, não há interesse da
parte autora, uma vez que não houve condenação nesse sentido.

Mantenho o prazo de 30 dias para o cumprimento da tutela de urgência, ante o
caráter alimentar das prestações.
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Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000281192v8 e do código CRC 430f3c5d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5008578-71.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GENEZIO SIQUEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376004v2 e do código CRC 294886b4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5015339-21.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDIR BATISTA DA COSTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em suas razões recursais
(Evento 41), o autor alega, em síntese, que (i) apresenta patologias que o incapacitam para
desempenhar suas atividades laborais, todavia, tais doenças não foram devidamente
analisadas na perícia judicial, (ii) a perícia não se prestou a fornecer informação fidedigna do
atual quadro fático vivenciado por ele, não tendo o juiz a quo bem ponderado os elementos de
prova carreados no presente feito, (iii) encontra-se em tratamento medicamentoso por vários
anos, porém sem apresentar melhora no quadro clínico, (iv) apresenta deformidade da mão
esquerda devido a lesão traumática, sofre com dor mediante qualquer esforço físico e
dificuldade para praticar suas atividades diárias tendo em vista a limitação do movimento, (v)
os atestados do SUS, anexados aos autos, comprovam as patologias descritas, (vi) não
consegue exercer atividades que demandam demasiado esforço físico, (vii) a perícia judicial
não considerou o amplo histórico clínico dele, (viii) a perita não analisou os pedidos
formulados à inicial, em especial o de auxílio-acidente, pois analisou tão somente a sua
incapacidade, e não a redução desta em virtude da fratura sofrida, (ix) a patologia que o
acomete possui caráter definitivo é irreversível, resultando na impossibilidade de exercer
qualquer atividade, (x) embora o laudo médico tenha apontado a inexistência de
incapacidade, as demais condições pessoais dificultam a colocação no mercado de trabalho,
como a idade avançada, escolaridade baixa e falta de experiência profissional, e (xi) as
conclusões do laudo médico pericial foram contraditórias ao quadro clínico dele,
estando absolutamente distante da realidade. Contrarrazões do Evento 44.

DATA DE NASCIMENTO: 27/09/1961 (atualmente com 57 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: agricultor.

DOENÇA: lesão em mão esquerda.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 01/11/2018, alegando que, por ser portador de
DEFORMIDADE NA MÃO ESQUERDA, COM PIORA DO QUADRO ÁLGICO
ASSOCIADO A EDEMA, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de agricultor. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
15/06/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 04/12/2001 a 04/05/2002
(Evento 9).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) Laudo médico, datado em 25/06/2018, atestando que  é portador de
deformidade na mão esquerda, em virtude de lesão ocorrida há cerca de 17 anos, possui
dificuldade para o exercício de suas atividades diárias e laborativas, apresenta piora do
quadro álgico associado a edema.

(ii) Exame de radiografia da mão esquerda, datado em 22/05/2018, informando
a aparente redução dos espaços articulares das articulações interfalangeanas distais e
densificação das partes moles da região tenar.

A perícia judicial (Evento 24), por sua vez, elaborada em 17/05/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
lesão da mão esquerda, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou
a perita que (i) o paciente se queixa de lesão na mão esquerda, decorrida de acidente sofrido
há 17 anos, (ii) o periciando apresenta exame de raio-x que não identifica formação óssea
irregular, (iii) detectou cicatrizes na mão esquerda, que não acarretam, contudo, limitação
funcional importante, (iv) a análise pericial foi pautada no exame físico e nos laudos e
exames apresentados, (v) o paciente não apresenta restrições ou inaptidão laboral, tanto que
possui a lesão há 17 anos e continua trabalhando, (vi) o autor não apresenta, ao exame físico,
sinal de doença agudizada ou em atividade, (vii) inexiste tanto incapacidade laborativa quanto
de limitação funcional.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora não se manifestou.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados na inicial, apenas
informam a existência de lesão, não sendo suficientes para sinalizar o alegado estado
incapacitante.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
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O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Quanto ao requerimento de auxílio-acidente, entende-se que este consiste em
benefício de natureza indenizatória, sendo devido ao segurado que, em virtude de acidente de
qualquer natureza, tenha sua capacidade para o labor habitual reduzida de forma permanente,
após consolidação das lesões, a teor do art. 86 da Lei 8.213/1991.

No caso em questão, contudo, não foi demonstrada nenhuma limitação do autor
para o labor habitual em virtude do acidente sofrido há cerca de 17 anos. Ademais, a perícia
judicial foi clara ao constatar a inexistência de incapacidade ou de qualquer limitação
funcional.

Desse modo, conclui-se que o autor não faz jus o autor à concessão do benefício
por incapacidade, tampouco ao auxílio-acidente.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303658v19 e do código CRC 39fa9887.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5015339-21.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDIR BATISTA DA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376020v2 e do código CRC a1d471e0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5011692-18.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE GERALDO JACINTO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 43), o autor alega, em síntese, que (i) a perícia
foi realizada de forma exclusivamente técnica, sem atenção as condições pessoais e
humanitárias, (ii) é portador de hanseníase, tendo seus membros superiores e inferiores
comprometidos, (iii) a transmissão da doença se dá por meio do contato com a pessoa
contaminada, uma vez que a bactéria se propaga facilmente, desse modo, perante o risco de
contágio, não seria aceito como empregado, (iv) negar-lhe o direito ao benefício configura
uma violação do princípio da dignidade humana, e (v) devem ser analisadas suas condições
pessoais, como a falta de escolaridade, além das limitações ocasionadas pela doença e do
preconceito que esta carrega. 

Contrarrazões de Evento 46.

DATA DE NASCIMENTO: 19/09/1963 (atualmente com 56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: mecânico.

DOENÇA: hanseníase.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 26/09/2018, alegando que, por ser portador de
HANSENÍASE EM ESTADO AVANÇADO, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de mecânico. Requer o restabelecimento do benefício por
incapacidade desde 03/05/2012. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 01/09/2009
a 03/05/2010 e 15/09/2011 a 03/05/2012 (Evento 5).
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Inicialmente cumpre registrar que não será apreciado o pedido
de restabelecimento do benefício cessado em 03/05/2012, em virtude da configuração
de coisa julgada material. Mantém-se a sentença no tocante aos fundamentos a seguir:

(...) O autor já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando o restabelecimento do
benefício cessado indevidamente com sua conversão em aposentadoria por invalidez (Processo
nº 0113733-06.2015.4.02.5050). O perito  médico do trabalho examinou o autor em 16/7/2015.
O pedido foi julgado  improcedente. A Turma Recursal negou provimento ao recurso. O
acórdão transitou em julgado, formando coisa julgada.

O autor propôs nova demanda contra o INSS objetivando o restabelecimento do auxílio-
doença NB 547.988.680-7, cessado em 3/5/2012, com sua posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, bem como ao pagamento de reparação pelos danos morais
experimentados (Processo nº 5000930-40.2018.4.02.5001). O processo foi extinto sem
resolução do mérito. A sentença transitou em julgado e processo foi baixado:

Ocorre que o direito ao auxílio-doença se baseia numa relação jurídica continuativa, de trato
sucessivo. Por isso, a decisão judicial que nega direito ao benefício só preserva sua eficácia
enquanto se conservar a mesma situação de fato que a tiver motivado. Trata-se de
julgamento rebus sic stantibus. O quadro clínico do autor pode ter se alterado após a
realização do exame pericial no primeiro processo. Essa possibilidade pode afastar a
intangibilidade da coisa julgada.

A cessação do NB 31/547.988.680-7 não pode ser novamente examinada, sob pena de violação
à coisa julgada material. 

O autor formulou novos requerimentos administrativos em 30/12/2015 e 17/5/2018. Admito
analisar a lide a partir do requerimento administrativo de auxilio-doença NB 31/612.920.912-
0 formulado em 30/12/2015 (evento 3, INFBEN1). (...)

Serão analisados, portanto, apenas os requerimentos administrativos postulados
em 30/12/2015 e 17/5/2018.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos
(contemporâneos à DER):

(i) Laudo médico, datado em 26/11/2015, atestando que foi diagnosticado com
hanseníase lepromatosa em 2008 e recebeu alta em 2009, desde então mantendo tratamento
para neurites e parestesia nos membros inferiores e superiores, com grau de incapacidade I.

(ii) Eletroneuromiografia de membros superiores, datado em 28/06/2016,
concluindo a existência de polineuropatia de membros superiores e inferiores,
desmielinizante primária, com perda axonal, crônica, sensitivo-motora, de moderada
intensidade nos superiores e de moderada a severa em inferiores.
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A perícia judicial (Evento 28), por sua vez, elaborada em 12/04/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
HANSENÍASE, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o paciente é portador de hanseníase, (ii) o periciando
se apresentou em bom estado geral ao exame físico, sem limitação dos movimentos ou
déficits motores, (iii) a análise pericial teve por subsídios a história clínica, o exame médico
pericial e os relatórios médicos apresentados, (iv) o examinado apresenta hanseníase em
controle clínico adequado, submetido a tratamento medicamentoso pregresso, sem sinais de
descompensação clínica atual, (v) alerta para a possibilidade de neuropatia periférica e
consequente incapacidade em virtude da doença, recomendando acompanhamento médico
com especialista para adequado tratamento clínico a fim de evitar complicações decorrentes
de sua patologia, (vi) não há sinais ou sintomas que justifiquem incapacidade laborativa,
estando em plena capacidade de exercer sua atividade habitual, uma vez que não existem
limitações ou restrições de qualquer natureza, (vii) o autor não corre risco de piora do quadro
clínico com a manutenção das atividades laborativas, pois a alterações existentes são
crônicas.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 35) aduzindo que a perita teria se limitado à uma
análise estritamente técnica da patologia do autor, sem atentar-se ao fato de que a hanseníase
carrega forte estigma social, sendo tal análise imprescindível.

Entretanto, não incumbe à perícia médica a análise das condições pessoais,
sociais e econômicas do periciado, pois está a seu encargo a avaliação exclusiva da
incapacidade laborativa do ponto de vista clínico.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial,
contemporâneos ao requerimento do benefício, não são suficientes para sinalizar o alegado
estado incapacitante. Em que pese os laudos particulares afirmem a existência de hanseníase,
não determinam, inequivocamente, a incapacidade para a atividade de mecânico. Ademais, a
perícia judicial indica que a doença está devidamente controlada, devendo ser mantido o
acompanhamento médico. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
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O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Desse modo, não faz jus o autor ao benefício pleiteado, uma vez que não resta
comprovada sua incapacidade para a atividade habitual, registrando-se que, havendo
agravamento do estado de saúde, o autor pode novamente requerer auxílio-doença, não
havendo que se falar em coisa julgada. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340297v31 e do código CRC 1b94fb7f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5011692-18.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE GERALDO JACINTO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: DIENE ALMEIDA LIMA (OAB ES005691)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376022v2 e do código CRC b1a8a6b9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5001877-60.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 29, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) houve cerceamento
de defesa, ante a ausência de resposta aos quesitos complementares, (ii) a sua incapacidade
laborativa é total e definitiva, devendo a sentença ser reformada para conceder o benefício de
aposentadoria por invalidez, (iii) não se pode ignorar os documentos apresentados na inicial,
(iv) a conclusão exposta pelo perito diverge da realidade fática, bem como da prova
documental, emitida por profissionais que o acompanham, desde a ocorrência de suas lesões,
(v)  negar-lhe a concessão da aposentadoria por invalidez seria uma ofensa ao princípio da
dignidade da pessoa humana e (vi) devem ser analisadas as suas condições pessoais (auxiliar
de obras, sua idade avançada e, principalmente, a natureza de suas lesões e a ausência de
condições para retornar ao mercado de trabalho). Contrarrazões do INSS (Evento 32,
CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 29/10/1954 (atualmente com 64 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante de obra (conforme perícia judicial).

DOENÇA: dores lombares e artrose (conforme inicial). 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 31/1/2019, alegando que, por ser portador de
DORES LOMBARES E ARTROSE, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar
a atividade habitual de ajudante de obra. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 27/11/2018.  Consta, nos autos, que ele nunca recebeu benefício por incapacidade.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) receituários médicos, datados em 16/1/2018, 20/12/2017, 27/9/2017,
21/3/2018,  23/4/2018 e 1/9/2017, informando medicamentos utilizados para o alívio de
dores,  relacionadas a problemas ortopédicos;

(ii)  documento médico, datado em 24/4/2018, informando dor em membros
inferiores e edema de joelhos direito e esquerdo, bem como artrose.

A perícia judicial (Evento 12, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 14/3/2019,
por médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor, embora fosse portador de dor nos
joelhos e ombro esquerdo, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito
que (i) o periciado não apresentou nenhuma alteração comprovada por exames e laudos, (ii)
ao exame físico, constatou-se a existência de membros superiores tróficos, sem sinais de
desuso, sem distinção de troficidade entre os lados, articulação sem crepitação, ausência de
sinais inflamatórios agudos como calor, eritema e edema , ausência de derrame articular,
massas ou tumorações, arco de movimento livre, força de elevação reduzida no ombro
esquerdo, teste de Neer negativo, teste de Gerber negativo, teste do infraespinal negativo,
teste de O´brien negativo, sem sinais de instabilidade ligamentar em ombro ou de discinesia
escápulo-torácica,  membros inferiores tróficos, sem sinais de desuso, sem sinais de edema
local, sem distinção de troficidade entre os membros, sem desvio angular patológico dos
joelhos, sem déficit da flexoextensão, articulação sem crepitação, ausência de sinais
inflamatórios agudos como calor, eritema e edema, ausência de derrame articular, massas ou
tumorações, força de membros inferiores grau 5 (vence a gravidade e resistência), arco de
movimento livre,  ausência de dor à palpação das facetas articulares medial e lateral da patela,
(iii) fundamentou suas respostas considerando a avaliação física e os exames, (iv) não
existem dados técnicos que justifiquem limitações para o labor habitual e (v) não corre risco
de agravamento do quadro clínico,  caso continue  exercendo sua atividade habitual.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 21, PET1) aduzindo que o perito teria se omitido
sobre diversas questões, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento;
além disso, requereu resposta aos quesitos complementares formulados, bem com a
realização de nova perícia, por um novo perito.

Quanto ao pedido de  resposta aos quesitos complementares, consta no art. 370,
parágrafo único, que o juiz indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No
caso, verifica-se que as respostas aos quesitos da perícia são suficientes para esclarecer o
quadro clínico do autor, razão pela qual rejeita-se o alegado cerceamento de defesa, não se
vislumbrando a possibilidade de  anulação da sentença.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora 
tenha indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se
que o perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o objeto da
perícia, o método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos.
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O  fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer
sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303422v18 e do código CRC 51a32b2f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001877-60.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376576v2 e do código CRC 1ce0fa4f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5013856-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HILARIO HASE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento de auxílio-
doença desde a cessação, em 31/5/2017, mantendo o pagamento do benefício até a conclusão
do programa de reabilitação profissional. 

Em suas razões recursais (Evento 42), a autarquia alega, em síntese, que (i) a
tese firmada em sede de caso repetitivos, no Tema 177/TNU, exige apenas o encaminhamento
do segurado para a reabilitação profissional, para fins de elegibilidade pela perícia
administrativa ,e (ii) deve haver aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária
previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE
870.947, ou, ao menos, a determinação de sobrestamento do feito até a publicação da decisão
sobre a modulação dos efeitos. 

Sem contrarrazões da parte autora.

VOTO

Quanto à reabilitação da parte autora, determinada pela sentença, insta registrar
que a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou
a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
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a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício ora reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação de sua capacidade laboral.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
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Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sem prejuízo da concessão do auxílio-doença determinado pela
sentença, bem como para possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso
verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com
consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa
julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311316v9 e do código CRC d65eb6bc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5013856-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HILARIO HASE (AUTOR)
ADVOGADO: RAMON FERREIRA COUTINHO PETRONETTO (OAB ES013172)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o encaminhamento
do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sem
prejuízo da concessão do auxílio-doença determinado pela sentença, bem como para
possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso verificada a modificação das
circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da
capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376044v2 e do código CRC 16ee4410.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5003340-68.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: PERPETUA DA CUNHA FORTUNA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, determinando a
implantação do benefício em 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso.

Em suas razões, alega, em síntese, que (i) o  valor da multa fixada na sentença
extrapola os limites da razoabilidade, podendo ocasionar um verdadeiro enriquecimento
ilícito, sendo que a autarquia não possui qualquer interesse em resistir à ordem judicial, (ii)
além disso, a multa é desproporcional, levando-se em conta o valor do benefício
previdenciário a ser pago, motivo pelo qual deve ser, portanto, excluída a referida multa ou,
não sendo o caso, reduzida, (iii) o prazo de 30 dias para cumprimento da ordem judicial deve
ser ampliado para 45 dias, nos termos do art. 41-A, §5°, da Lei 8.213/1991, e (iv) para a
atualização das parcelas pretéritas, deve-se aplicar a TR, nos termos do art. 1º-F da Lei
9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, tendo em vista que o Ministro Luiz Fuxa
proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo aos embargos declaratórios até a publicação do
acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810/STF).

VOTO

Com relação à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.  Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta
por cento) do valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida
a aplicação da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso.

No que tange ao prazo de 30 dias para cumprimento da tutela provisória de
urgência, deve-se ressaltar que é justo e adequado, não se confundindo esse prazo com aquele
previsto no art. 41-A, § 5°, da Lei 8.213/1991 (“O primeiro pagamento do benefício será
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efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da
documentação necessária a sua concessão”). Por ser obrigação de fazer e benefício de
natureza alimentar, a imediata implantação do benefício deve ocorrer, no máximo, em 30
dias. Esse é o entendimento da jurisprudência desta TR/ES.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
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IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a multa diária fixada na sentença em R$ 100,00 (cem reais). Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266180v10 e do código CRC a75e788e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5003340-68.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PERPETUA DA CUNHA FORTUNA (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária fixada na
sentença em R$ 100,00 (cem reais). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376053v2 e do código CRC 65746bff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002911-04.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE CARLOS PROCOPIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, determinando a
implantação do benefício em 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso.

Em suas razões, alega, em síntese, que (i) o  valor da multa fixada na sentença
extrapola os limites da razoabilidade, podendo ocasionar um verdadeiro enriquecimento
ilícito, sendo que a autarquia não possui qualquer interesse em resistir à ordem judicial, (ii)
além disso, a multa é desproporcional, levando-se em conta o valor do benefício
previdenciário a ser pago, motivo pelo qual deve ser, portanto, excluída a referida multa ou,
não sendo o caso, reduzida, e (iii) para a atualização das parcelas pretéritas, considerando-se
que, ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (Tema 810, com repercussão geral), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, deve-se aplicar a Lei n. 11.960 (29/06/2009) para a definição dos
critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/9/2017 ou, não
sendo o caso, até 26/3// 2015, considerando que essa é forma estabelecida pela Resolução do
CJF e, a partir de então, o IPCA-e.

VOTO

Com relação à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.  Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta
por cento) do valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida
a aplicação da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso.
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Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a multa diária fixada na sentença em R$ 100,00 (cem reais). Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266246v4 e do código CRC 328e2f6a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002911-04.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CARLOS PROCOPIO (AUTOR)
ADVOGADO: MICHELLE THIARLA FERREIRA (OAB ES017019)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária fixada na
sentença em R$ 100,00 (cem reais). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376055v2 e do código CRC 67c59890.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5009543-49.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JORGE LUIZ DE JESUS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a conceder o benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora com DIB em 04/05/2018 (DER do NB 623.027.675-9), com a
conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 22/11/2018 (data da perícia judicial).

Em suas razões de doc. 28 do Evento 40, alega, em síntese, que (i) o auxílio-
doença (NB 31/616.638131-3) requerido  em  24/11/2016 foi indeferido em razão de perda da
qualidade de segurado, (ii) no exame realizado em 30/12/2016, a perícia da autarquia fixou a
DII em 20/12/2016, (iii) o perito judicial, por sua vez, na perícia realizada em 22/11/2018,
fixou a DII “há mais de 1 ano”, (iv) considerando o teor dos laudos da perícia judicial e das
perícias administrativas, que relatam incapacidade desde 2016 e acompanhamento desde
6/2017, na DII o autor não possuía  a qualidade de segurado  nem a carência para a concessão
do benefício, considerando que reingressou no RGPS em 4/2017 (art. 24, parágrafo único, da 
Lei 8.213/1991, redação da época), (v) a parte autora não tinha qualidade de segurada na data
de início da incapacidade (DII) fixada pela perícia judicial, (vi) contrariamente ao que
entendeu a sentença, a parte autora não faz jus à extensão do período de graça por 120
contribuições de maneira ininterrupta, sem a perda da qualidade de segurado, (vii) o
raciocínio utilizado na sentença foi o de que, uma vez recolhidas as 120 contribuições sem
perda da qualidade de segurado, o segurado fará jus à prorrogação ad eternum de 12 meses,
mesmo que venha a readquirir e perder a qualidade de segurado inúmeras vezes, porém trata-
se de interpretação que não encontra guarida no ordenamento previdenciário, razão pela qual
merece ser afastada, (viii) no presente caso, observada a legislação de regência (art. 15, § 1°,
da Lei 8.213/1991), a parte autora não teria direito a prorrogação do período de graça,
considerando que, após o período contributivo de 120 contribuições sem perda da qualidade
de segurado, houve perda da qualidade de segurado  quando ficou sem contribuir, (ix) após a
perda da qualidade de segurado, perde também o cidadão o direito ao cômputo em dobro do
período de graça previsto no art. 15, II, parágrafo 1º, da Lei 8.213/1991, (x) desse modo, na
DII fixada pelo perito judicial, o autor não detinha a qualidade de segurado, (xi) segundo o
disposto no art. 102 da Lei 8.213/1991, a perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade, (xii) o próprio teor da Lei 8.213/1991 faz
referência clara que a extensão se refere ao período após o qual o segurado deixou de
contribuir e não há como ler o § 1º de maneira desatrelada ao inciso II, (xiii) o  disposto no §
1º do art. 15 é medida excepcional e como tal deve ser tratada, respeitando-se o próprio
conteúdo normativo que expressamente prevê o tratamento que será dado ao “segurado que
já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete
a perda da qualidade segurado”, (xiv) a interpretação sistemática desses dois dispositivos
implica dizer que, se ocorreu a perda da qualidade de segurado, depois de pagas mais de 120
contribuições, o segurado não fará jus ao período de graça estendido novamente ou
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“eternamente”, senão quando venha a reunir mais 120 contribuições ininterruptas, (xv) se o
legislador não assegurou em caráter perpétuo o período de graça estendido, ainda que perdida
a qualidade de segurado, não cabe ao intérprete fazer tal concessão, especialmente quando a
regra permissiva é de caráter excepcional, devendo ser aplicada de forma restritiva, e (xvi)
após o aproveitamento dessa hipótese para prorrogar o período de graça, é impossível a
extensão do período novamente, senão pelo recolhimento de 120 novas contribuições.

VOTO

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado quando houver contribuição por mais de 120 meses sem
interrupções que importem a perda de qualidade de segurado.

No caso concreto, a perícia judicial, realizada em 22/11/2018, que atestou a
incapacidade laborativa do autor, afirmou que a DII teria ocorrido há mais de 1 ano, não
sabendo o perito precisar a data exata em que o estado incapacitante, de fato, se instaurou. A
perícia do INSS, por sua vez, fixou a DII em 20/12/2016. Quanto a esse fato, não há
controvérsia nos autos, restando a discussão apenas a respeito da qualidade de segurado do
autor na DII.

O espelho do CNIS de doc. 33 do Evento 44 aponta que o autor manteve
vínculos empregatícios de 2/1/1978 a 21/2/1978, 29/11/1978 a 5/1998 e 25/1/2001 a
23/11/2002 e, a partir de 1/8/2005, participou do RGPS como contribuinte individual,
recolhendo contribuições de 1/8/2005 a 31/3/2013, 1/3/2014 a 31/3/2014, 1/3/2015 a
31/3/2015, 1/4/2017 a 31/1/2019.

Como se observa, após o término do vínculo empregatício em 5/1998, o autor
verteu contribuições individuais. Com relação ao período de 1/8/2005 a 31/3/2013, bem como
em 03/2014 e em 03/2015, pode-se concluir que ele manteve a qualidade de segurado até
16/4/2017 (extensão em 24 meses do período de graça em razão de ter recolhido
anteriormente mais de 120 contribuições ininterruptas). Assim, em 20/12/2016, quando
sobreveio a incapacidade, ele não detinha mais a qualidade de segurado pela Previdência
Social.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
direito à incorporação das 120 contribuições já havia sido incorporado ao patrimônio do
Autor e não houve a perda de qualidade de segurado, uma vez que houve os recolhimento em
2014 e 2015.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas e condenação em honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266143v5 e do código CRC 5c266e21.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5009543-49.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE LUIZ DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: VIRGINIA PRENHOLATTO PEREIRA (OAB ES013607)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas e condenação em honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376061v3 e do código CRC 847ea516.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0033866-75.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZILDA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado pelo INSS em face da sentença que determinou a
concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Em suas razões
de doc. 40 de Evento 45, alega, em síntese, que (i)  a causa de pedir decorre de acidente de
trabalho, (ii) na petição inicial, o autor pleiteou o restabelecimento do auxílio-doença cessado
em 08/08/2017, (iii) dos documentos juntados à inicial, verifica-se que todos os benefícios
concedidos pelo INSS foram classificados no código 91 em razão da perícia oficial do INSS
ter entendido pelo nexo causal entre doença e trabalho, (iv) tanto o STJ quanto o STF
definem a competência pela explanação fática constante na causa de pedir e pedidos
constantes na exordial, e não pelo resultado da perícia judicial, (v) não há que se falar em
firmar a competência da Justiça Federal pelo fato de o laudo da perícia judicial não ter
firmado convicção sobre o nexo causal e (vi) deve ser declarada a incompetência absoluta da
Justiça Federal para julgar a presente ação em razão do pedido de restabelecimento do
benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, sendo que eventual
manutenção da sentença importará em ofensa ao princípio constitucional do devido processo
legal, ficando a matéria devidamente prequestionada para fins recursais. Contrarrazões de
doc. 43 de Evento 49. 

VOTO

A competência para o processamento de feitos relativos a benefícios
previdenciários, em regra, é da Justiça Federal, uma vez que a legitimidade passivadas ações
é do INSS, autarquia federal. Assim, há incidência do disposto no art. 109, inciso I, da
Constituição Federal: “Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a
União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Ocorre que o próprio art. 109, inciso I, da CF, traz importante exceção. Trata-se
dos “benefícios acidentários”, ou seja, quando o benefício for decorrente de acidente de
trabalho, a competência passa a ser da Justiça Estadual, conforme prevê a segunda parte do
dispositivo acima transcrito.

No caso, a sentença firmou a competência desta Justiça Federal em razão de
a perícia médico-judicial afirmar a ausência de correlação da doença da autora com acidente
de trabalho, não sendo possível, ao perito, especificar se o contato alérgico se deu no trabalho
ou em qualquer ou outro local. 
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Pela leitura da inicial, nota-se que a autora alegou que (i) está acometida de
grave quadro de asma, estando afastada do trabalho como auxiliar de serviços gerais/auxiliar
de limpeza em 2009, (ii) desde então não teve mais condições de retornar ao labor habitual,
(iii) recebeu auxílio-doença até 8/8/2017, quando foi reabilitada para exercer a atividade de
porteira, e (iv) o seu estado de saúde é incompatível para a antiga atividade e para a atividade
para a qual foi reabilitada. 

Consta, no espelho do CNIS de doc. 29 do Evento 28, que a autora recebeu
auxílio-doença por acidente de trabalho de 12/9/2008 a 8/8/2017. O laudo da perícia
administrativa, datado em 15/9/2008 (doc. 28 do Evento 28), aponta que a incapacidade
verificada, na ocasião, decorreria do acometimento de asma predominantemente alérgica
("asma brônquica em fase de agudização e com espirometria com processo obstrutivo
moderado e CVF diminuída com melhora importante com o uso de broncodilatador"). 

O perito judicial, por sua vez, em resposta ao quesito 5, quando questionado se
a doença seria decorrente de acidente de trabalho, afirmou que "não haveria correlação com
acidente de trabalho". Afirmou também que "não há, nos autos, subsídios técnicos capazes
de comprovar qual o agente causador da doença da periciada" e que "não é possível
especificar se o contato foi no trabalho ou em qualquer outro local" (doc. 23 do Evento 19). 

Como se observa, embora a autora esteja acometida de asma alérgica
(diagnóstico revelado na perícia administrativa) , não há prova de que se trata de doença
ocupacional, ou seja, não há elementos que possam sinalizar o desenvolvimento da patologia
após anos de sensibilização a alergênicos encontrados em seu local de trabalho. 

Assim, considerando que não se pode afirmar que a doença da autora  tem
relação com o trabalho desenvolvido no cargo de auxiliar de limpeza, deve ser firmada a
competência desta Justiça Federal para processar e julgar o feito. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas isentas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267318v20 e do código CRC 82ce80a6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0033866-75.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZILDA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA (OAB ES010602)
ADVOGADO: JOSE GERALDO NUNES FILHO (OAB ES012739)
ADVOGADO: HUGO MIGUEL NUNES (OAB ES027813)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376099v2 e do código CRC 52a58abe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0005235-24.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS DE JESUS BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a autarquia a pagar  auxílio-doença desde
14/2/2017. Em suas razões recursais (doc. 40 do Evento 39), alega, em síntese,  que (i) a
dívida deve ser atualizada mediante a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a
definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até
20/09/2017, e, caso não acolhida essa pretensão,  a aplicação da referida lei até 26/3/2015,
considerando que essa é forma estabelecida pela Resolução do CJF, e, a partir de então, o
IPCA-e.  Contrarrazões de doc. 44 de Evento 45.

VOTO

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267530v7 e do código CRC 66cf1745.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 0005235-24.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS DE JESUS BARBOSA (AUTOR)
ADVOGADO: JUSCELIO DE JESUS SANTANA (OAB ES030369)
ADVOGADO: WENDER CURITIBA PEREIRA (OAB ES028035)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376107v2 e do código CRC 6eaf730e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 0015083-38.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAQUIM GOMES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 42, PET1), o autor alega, em síntese, que (i) houve violação da
ampla defesa em razão do não cumprimento da Carta Precatória expedida para a Comarca de
Santa Teresa. Contrarrazões no Evento 47, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 10/06/1966 (53 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Pedreiro

DOENÇA: lesão perfurocortante no olho esquerdo e síndrome da
imunodeficiência adquirida - HIV

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 05/06/2017, alegando que, por ser portador de
HIV e sofrido um acidente do trabalho, com perfuração do olho esquerdo, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de pedreiro. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 16/03/2017. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 15/04/2016 a 16/10/2016 e 05/01/2017 a 15/03/2017.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 25/01/2017, informando que o autor faz
acompanhamento no SAE/CTA Colatina desde 1408/2013 devido a doença infecciosa crônica
(B24). Em uso regular de terapia antirretroviral.
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(ii) Laudo médico, elaborado em 15/03/2017, informando que o autor é portador
de lesão perfurocortante no olho esquerdo com hérnia de íris e realizou procedimento
cirúrgico com sutura corneana. Atestou a necessidade de afastamento por 90 dias para a
recuperação.

A perícia judicial (Evento 8 - OUT16), por sua vez, elaborada em 09/10/2017,
concluiu que o autor, embora fosse portador de lesão perfurocortante no olho esquerdo (CID:
S05) e síndrome da imunodeficiência adquirida (CID: B24)., não estava incapacitado para o
trabalho habitual. Destacou a perita que (i) a lesão perfurocortante ocorreu no mês de maio do
ano de 2017, e a síndrome da imunodeficiência adquirida foi diagnosticada no mês de agosto
do ano de 2013, (ii) o tratamento deverá ser realizado por toda vida, a fim de manter a
estabilização e evitar progressão da patologia, (iii) a doença não o torna incapaz, (iv) não há
incapacidade ou redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há
alterações importantes ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal
trabalho, (v) suas patologias mostram-se compensadas diante do tratamento já utilizado, e
não há impedimentos para que exerça ao seu trabalho, (vi) conforme quadro atual, idade e
grau de instrução do autor, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho, sendo
considerado apto para suas atividades.

Acontece que, os documentos médicos apresentados são suficientes para
comprovar o estado incapacitante, em um período anterior à data da perícia. O laudo médico
oftalmológico, realizado em 15/03/2017, atesta a necessidade de afastamento por 90 dias para
a recuperação do autor de procedimento cirúrgico com sutura corneana.

No que tange à síndrome da imunodeficiência adquirida, não há, nos autos,
laudos médicos que demonstre a existência de doenças associadas e nem documentos que
comprovem a estigmatização do autor, em decorrência do vírus HIV.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa ou anulação da sentença para
realização da perícia social, vale ressaltar que o autor não comprova que esteja sendo
impedido de exercer o seu ofício em razão de ser portador do vírus HIV. E mais, na inicial,
ele tão e somente alega que estaria incapacitado em razão da doença, não formulando tese no
sentido de que o diagnóstico, por si só, o afastaria do mercado de trabalho, mesmo porque
o autor reside em São Roque do Canaã, relata ter a doença desde 2012 e só está há um ano
afastado do seu trabalho, sendo pouco provável que esteja sofrendo estigmatização social.

Neste contexto, cumpre ressaltar que malgrado o Autor residir em pequeno
município do interior do Estado, não há provas nos autos de que o fato de ser portador de
HIV há mais de sete anos seja o motivo que o impeça de conseguir emprego, à medida que
sua patologia se encontra compensada, bem como o desemprego teria surgido tão-somente
apenas a lesão no olho esquerdo.

Assim, é devida a concessão do benefício apenas desde a data de cessação do
benefício em 15/03/2017 até a data da perícia judicial (09/10/2017), onde ficou comprovada a
ausência de doença incapacitante.
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Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a concessão de auxílio-doença desde 15/03/2017 até 09/10/2017, nos termos da
fundamentação supra. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341445v6 e do código CRC 2e38e644.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0015083-38.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAQUIM GOMES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a concessão de auxílio-
doença desde 15/03/2017 até 09/10/2017, nos termos da fundamentação supra. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376543v2 e do código CRC a6ca6d89.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 89

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 519/580

5000458-24.2018.4.02.5006 500000329628 .V30 JESX51455© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 5000458-24.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LORECI FERREIRA RODRIGUES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de manutenção de aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 38), o autor alega, em síntese, que (i) resta
devidamente demonstrada sua incapacidade, por meio dos laudos juntados aos autos, que
informam a existência de diversas patologias ortopédicas, (ii) é portador de transtornos de
discos lombares e de outros discos invertebrais com mielopatia, compressão das raízes e dos
plexos nervosos em doenças neoplásicas, transtorno de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia e hiperostose ancilosante, (iii) o laudo elaborado pelo perito
judicial informou a existência de artrose da coluna cervical, contudo sem atestar a
incapacidade, (iv) há laudo médico particular claro ao informar que se encontra incapaz para
o labor, (v) durante o recebimento do benefício, ele passou por diversas perícias médicas,
inclusive do INSS, sendo constatada a sua incapacidade, e (vi) as limitações decorrentes das
enfermidades que o acometem ainda persistem, estando incapacitado para exercer as suas
atividades laborais. 

Contrarrazões do Evento 42.

DATA DE NASCIMENTO: 24/01/1967 (atualmente com 52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pedreiro.

DOENÇA: artrose da coluna cervical.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 18/06/2018, alegando que, por ser portador de
GRAVES PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de pedreiro. Requer a manutenção do benefício de aposentadoria
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por invalidez com data de cessação prevista para 01/12/2019. Consta, nos autos, que
recebeu o benefício de auxílio-doença de 01/02/2008 a 25/05/2010 e aposentadoria por
invalidez desde 26/05/2010, com previsão de cancelamento em 01/12/2019 (Evento 25).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Laudo médico, datado em 18/05/2018, atestando que o paciente apresenta
queixa de dor grave e persistente na coluna cervical e lombossacra, além de dormência nos
membros superiores e inferiores, não possui condição de permanecer em pé ou sentado por
longo período de tempo, ocorreu piora acentuada das alterações degenerativas na parte
anterior da coluna cervical; mantém a orientação de uso de medicamentes para controle da
dor e reabilitação física, além de evitar esforço físico.

(ii) Radiografias digitais das colunas cervical e lombossacra, datadas em
15/05/2018, informando calcificação em projeção de ligamento longitudinal anterior no nível
C4-C5 a C6-C7, corpos vertebrais de altura e alinhamento posterior mantidos, com osteófitos
marginais, redução na amplitude dos forames de conjugação C3-C4 a C6-C7 bilateralmente,
redução dos espaços discais C5-C6 e C6-C7, uncoartrose difusa e esclerose das articulações
interapofisárias.

(iii)  Laudo médico, datado em 14/05/2018, relatando dormência nas mãos e
queimação na sola dos pés, com trava no pescoço e dor lombossacra.

A perícia judicial (Evento 11), por sua vez, elaborada em 23/08/2018, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor, embora fosse portador de artrose da
coluna cervical, sem compressões radiculares, não estava incapacitado para o trabalho
habitual. 

Destacou o perito que (i) o paciente relata ter sofrido acidente em 2006 com
lesão na coluna cervical, para a qual não houve indicação de cirurgia, sendo aposentado por
invalidez em 2010, (ii) o autor relata ter mantido o tratamento com fisioterapia, sem melhora,
e passou a usar medicamentos em casa, (iii) atualmente, o periciando se queixa de dor
cervical, queimação nas panturrilhas e parestesia das duas mãos, sendo pior à esquerda, (iv)
ao exame físico, o autor demonstra coluna cervical com mobilidade limitada em rotação,
estando pior à esquerda, além de queixas de dor, (v) o examinado apresenta pernas e pés com
força preservada sem edema ou hipotrofia muscular, membros superiores com mobilidade
normal e sem alterações neurológicas, (vi) o autor é portador de artrose da coluna cervical
sem compressões radiculares como verificado em exame de eletroneuromiografia, decorrente
de processo degenerativo, (vii) o periciando não tem comprovação de manutenção do
acompanhamento médico ou de tratamento no período de aposentadoria e não apresenta
sinais de compressões radiculares no momento da avaliação pericial, (viii) a patologia do
autor não tem relação com o seu trabalho, (ix) o examinado não apresenta limitação para o
exercício de sua atividade habitual, (x) o autor apresentou exames que não demonstram
compressões de raízes nervosas e fez eletroneuromiografia que demonstra não haver
comprometimento radicular ligado à coluna, (xi) para confecção do laudo pericial foram
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utilizados, como subsídios, a história clínica do autor, assim como o exame físico e os exames
complementares, (xii) o periciando não se encontra em tratamento e (xiii) o autor não possui
limitação para o exercício de sua atividade habitual.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, o autor apresentou
petição (Evento 30) aduzindo que se encontra aposentado desde 2010, apresentando,
inclusive, laudo emitido pelo médico que o assiste há mais de 10 anos recentemente atestando
que não possui condição de permanecer sentado ou em pé por tempo prolongado, apesar do
uso de vários medicamentos, bem como informa que houve piora acentuada das alterações
degenerativas na parte anterior da coluna cervical, estando, desse modo, incapacitado para o
trabalho.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável
do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

No entanto, em que pese o perito concluir pela inexistência de incapacidade
laborativa, afirma que, ao exame físico, o autor apresenta coluna cervical com mobilidade
limitada em rotação, pior à esquerda e com queixas de dor, além de confirmar quadro de
artrose na coluna.

Os laudos particulares mais recentes (Evento 1) atestam a permanência da
doença do autor, inclusive com piora de alterações degenerativas na parte anterior da coluna
cervical, e presença de fortes dores, indicando a necessidade de evitar esforço físico e manter
reabilitação.

Ademais, deve-se considerar que a atividade laborativa de pedreiro requer
grande esforço físico e gera impacto na coluna, sendo as patologias do autor limitadoras ao
exercício dessa função. Nesse contexto, conclui-se que a parte autora encontra-se total e
definitivamente incapaz para o exercício de sua atividade laborativa.

Insta registrar que o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões
da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos
do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015).

Analisando as condições pessoais do autor, em especial sua idade, nota-se que
ele nasceu em 24/01/1967 (Evento 1), atualmente com 52 anos de idade, sendo possível ter
vida laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual
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capacidade. Com isso, conclui-se que a análise da possibilidade de reabilitação para outros
trabalhos não pode ser descartada nesse momento.

Sobre o tema, insta registrar que a TNU, no julgamento do PEDILEF
05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese: 

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional)
possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores, como
possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene a
reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo.

Assim, pode-se concluir que o benefício deverá ser mantido durante o período
em que a parte autora estiver participando do processo de reabilitação profissional para
atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso de modificação das circunstâncias
fáticas após esta decisão, até que seja constatada a recuperação da capacidade laboral.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez de nº 546.509.039-8,
determinando o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do benefício, caso
verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com
consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa
julgada. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329628v30 e do código CRC 0a6ad0e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000458-24.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LORECI FERREIRA RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: RAPHAEL BRAVIM (OAB ES017628)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a manutenção do benefício
de aposentadoria por invalidez de nº 546.509.039-8, determinando o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, bem como
possibilitar a cessação administrativa do benefício, caso verificada a modificação das
circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da
capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa julgada. Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376130v2 e do código CRC d35da791.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5013175-83.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JUAREZ GUILHERME DA CONCEICAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. Em suas razões
recursais (Evento 40, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) possui válvula mitral com
refluxo grave, em ventrículo esquerdo, estando incapacitado para o trabalho, e (ii) deve ser
aplicado a Lei 13.457/2017,  a qual dispõe que não haverá suspensão do benefício para o
segurado que contar com 55 anos de idade e receber auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez por mais de 15 anos. Contrarrazões do INSS (Evento 43, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 5/2/1959 (atualmente com  60 anos).  

OCUPAÇÃO HABITUAL: pedreiro (conforme a inicial). 

DOENÇA: doença arterial coronária,  hipertensão arterial, válvula mitral com refluxo grave
em ventrículo esquerdo,  problemas no joelho e  no olho esquerdo (dificuldade para
enxergar), conforme a inicial.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.  

No caso, o autor  ajuizou ação, em 10/10/2018, alegando que, por ser portador 
de DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E VÁLVULA
MITRAL COM REFLUXO GRAVE EM VENTRÍCULO ESQUERDO E  PROBLEMAS
NO JOELHO E NO OLHO ESQUERDO (DIFICULDADE PARA ENXERGAR), estaria
total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de pedreiro. Requer o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a sua cessação em 14/9/2018. Consta,
nos autos, que recebeu auxílio-doença de 29/1/2005 a 13/9/2007 (Evento 21, OUT1) e
aposentadoria por invalidez de 14/9/2007 a 14/9/2018 (Evento 1, INDEFERIMENTO3).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):
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(i) prontuário médico, datado em 14/12/2017, informando atendimento em
pronto-socorro devido à precordialgia aos médios esforços, que iniciou há 3 anos, desde
quando foi vítima de infarto agudo do miocárdio, relato de dor torácica de leve intensidade,
com melhora ao repouso, pressão arterial de 180/120 mmHg, eletrocardiograma sem
alterações isquêmicas agudas, ao exame físico apresenta bom estado geral, acianótico,
anictérico, hidratado, normocorado, manteve-se assintomático, sem recorrência de dor
torácica, com melhora da cefaleia, após medicação, devendo manter medicações em uso  e 
evitar esforços  até retorno ambulatorial;

(ii) exame médico (raio-x do joelho), datado em 4/6/2018, informando a
existência de osteófitos femorotibiais à direita e calcificações de partes moles esparsas
bilaterais;

(iii) laudo médico, datado em 28/9/2018, informando que ele está em quadro de
acompanhamento cardiológico, em razão de doença arterial coronária e hipertensão
arterial, já submetido à intervenção percutânea e atualmente em fase de ajuste terapêutico;

A perícia judicial (Evento 11, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 8/1/2019,
por médico especialista em medicina do trabalho, pericias médicas, medicina de família e
comunidade e medicina hiperbárica, concluiu que o autor não estava incapacitado para o
trabalho habitual de pedreiro. 

Destacou o perito que:

(i) o autor  teve coronariopatia, foi submetido a cateterismo e  angioplastia, hoje
com ausculta cardíaca totalmente normal, muito bem disposto, sem turgor jugular, carótidas
sem sopros, sem edemas ou visceromegalias à palpação, musculatura hipertrofiada e com
hiperceratose e calosidade palmar, hipertensão arterial sistêmica, sem comprovação de
descompensação limitante recente;

(ii) haveria queixa de lombalgia, no entanto os testes periciais foram normais,
sem sinais flogísticos ou distrofia muscular, tendo apresentado laudo  de RX da coluna
lombar de 06/09/2018 sem alterações relevantes;

(iii) o autor compareceu para o exame em bom estado geral, lúcido e orientado
no tempo e no espaço, com humor eutímico, pensamento bem elaborado e cognitivo, atitude
cooperativa e amigável, deambulação livre, durante o exame pericial não apresentou
comportamento atípico ou patológico, apresentou um laudo informando baixa acuidade visual
em olho esquerdo, mas sem mencionar nada sobre o olho direito, e também não informa qual
a acuidade visual de cada olho, com correção e sem correção, informa ainda que, atualmente,
sente dor na coluna,  relatou que faz acompanhamento cardiológico, mas ao mesmo tempo
não apresentou laudos ou exames recentes, mãos com hiperceratose e calosidades,
musculatura do tronco, dos membros superiores e trapézio hipertrofiada, sem sinais
flogísticos ou distrofia muscular;

 (iv) a causa provável das patologias é  multifatorial, hereditária e relacionada
com o estilo de vida;
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(v) faz acompanhamento cadiológico há 15 anos;

(vi) as patologias não decorrem de acidente de trabalho;

(vii) o autor não apresentou elementos técnicos recentes que possibilitassem a
comprovação da manutenção da limitação e, ao exame pericial, foram encontrados elementos
técnicos que sugerem o término das limitações do passado;

(viii) provavelmente, a doença iniciou-se em janeiro de 2003; e

(ix) foram considerados os laudos e exames anexados ao processo e fornecidos
durante o exame pericial.

(x) laudo médico, datado em 11/4/2019, informando informando baixa acuidade
visual no olho esquerdo, após quadro de retinopatia, por oclusão venosa na retina.   

Com o laudo pericial, foi juntado o resultado de exame radiológico, datado em
6/9/2018, demonstrando a existência de osteófitos incipientes em L2 a L5, espaços discais
mantidos e pedículos íntegros. 

Intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, o autor apresentou laudo
médico, datado em 11/4/2019, atestando a existência de baixa acuidade visual (visão de
movimento de mãos) no olho esquerdo após quadro de retinopatia por oclusão  na retina, olho
direito apre sentando acuidade visual de 20/40 sc e 20/20 cc e refração do olho direito.

Como se observa, do ponto de vista cardiológico, o autor não apresentou, ao
exame pericial, nenhuma restrição para o exercício da atividade habitual de pedreiro, porém
não há dúvida de que apresenta doença cardiológica (doença arterial coronária e hipertensão
arterial), doença ortopédica (joelho com osteófitos femorotibiais à direita e calcificações de
partes moles esparsas bilaterais) e doença ofalmológica (baixa visão do olho esquerdo). Além
disso, ele já conta com 60 anos de idade e recebeu benefício por incapacidade desde
29/1/2005 (ou seja, quase 15 anos). 

A respeito do gozo de benefício por incapacidade por longo prazo, o § 10 do art.
60 da Lei 8.213/1991 (incluído pela Lei 13.457/2017) dispõe que "o segurado em gozo de
auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer
momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção,
observado o disposto no art. 101 desta Lei".

Por sua vez, o art. 101 dispõe que o "segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão
do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos".

Ocorre que o § 1°  desse dispositivo legal dispõe que o aposentado por invalidez
inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput do
citado art. 101 "após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando
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decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-
doença que a precedeu" (inciso I) ou "após completarem sessenta anos de idade" (inciso II).

No caso, conforme já exposto, o autor, quando da cessação da aposentadoria por
invalidez, em 14/9/2018, contava com 59 anos de idade e já recebia benefício por
incapacidade por mais de 13 anos. 

Não obstante o fato de o autor ter recebido o benefício por menos de 15 anos
(quase 14 anos), ele é portador de várias doenças, inclusive tem baixa visão, e já contava com
59 anos de idade no momento do cancelamento da aposentadoria por invalidez, sendo que,
além disso, a atividade habitual de pedreiro demanda intenso esforço físico e o autor possui
baixa instrução (não completou o ensino médio), o que o impede de exercer outra atividade
profissional com esforço físico leve ou moderado.

Assim, considerando que o autor dificilmente conseguirá retornar ao mercado
de trabalho em tais condições, faz ele jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez. 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o
restabelecimento da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a cessação em 14/9/2018.
Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o
provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000297487v57 e do código CRC 5dc66ca0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5013175-83.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JUAREZ GUILHERME DA CONCEICAO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o restabelecimento da
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a cessação em 14/9/2018. Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376136v2 e do código CRC 7ad191a6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 91

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 529/580

0009171-57.2017.4.02.5055 500000282936 .V26 JES10769© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 0009171-57.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CREUZA ALICE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 48, Reclno2), a autora alega, em síntese, que (i) demonstrou a
qualidade de segurada, bem como sua incapacidade laborativa diante do quadro de
Carcinoma Ductal de mama direita CID:C50.9 (Câncer de Mama), através dos documentos
juntados (Eventos 01 e 40), (ii) no Processo n° 0000692-51.2012.4.02.5055, que tramitou
perante o Juízo Federal de Serra/ES, foi reconhecido a incapacidade da Recorrente que
recebeu valor retroativo desde 2012, tendo transitado em julgado a sentença do supracitado
processo em 25/07/2016, (iii) a Recorrente é uma senhora de 56 anos de idade, que luta
contra o câncer há mais de 10 anos e não tem condições de trabalhar, (iv) o laudo médico
pericial realizado pela Recorrente em 30/03/2017 é claro quanto sua incapacidade para o
trabalho. Contrarrazões no Evento 51, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 10/06/1963 (56 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: empregada doméstica

DOENÇA: neoplasia maligna de mama

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 04/04/2017, alegando que, por ser
portadora de neoplasia maligna da mama, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de doméstica. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde o requerimento administrativo. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença
01/08/2006 a 31/10/2007 e 30/06/2011 a 16/09/2016 (Evento 54, CNIS1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) Laudo médico (Evento 1, OUT8), elaborado em 30/03/2017, informando que
a autora é portadora de neoplasia maligna de mama, estadiamento clínico II. Paciente
sintomático para a patologia classificada sob o cid neoplasia maligna da mama, não
especificada, encontrando-se em tratamento oncológico. Realizou cirurgia, quimioterapia e
hormonioterapia adjuvantes. Não pode exercer funções que sobrecarregem o membro do lado
que foi operada. Apresenta sinais, sintomas e exames de sangue reumatológicos compatíveis
com esclerodermia, que interferem significativamente com sua capacidade de trabalhar.

(ii) Laudo médico (Evento 1, OUT34), elaborado em 19/09/2016, informando
que a autora é portadora de neoplasia maligna de mama, estadiamento clínico II. Paciente
sintomático para a patologia classificada sob o cid neoplasia maligna da mama, não
especificada, encontrando-se em tratamento oncológico. Realizou cirurgia, quimioterapia e
hormonioterapia adjuvantes. Não pode exercer funções que sobrecarregem o membro do lado
que foi operada.

(iii) Laudo médico (Evento 40, OUT60), elaborado em 09/07/2018, informando
que a autora foi submetida a mastectomia há 10 anos, apresentando dor neuropática + s.
dolorosa miofascial em região cervical e cintura escapular.

(iv) Laudo médico (Evento 40, OUT61), elaborado em 25/06/2018, informando
que a autora é portadora de síndorme de Sjogren, com diagnóstico em 2016 (xerostomia,
xeroftalmia, anti-RO maior que 240, FR 128, FAN 1/160 NPF, fluxo salivar 0,017ml/min,
Schirmer OD 1MM. Biópsia de gândula salivar 15/06/2016 e 6 focos em 17 MM2 com área
de atrofia, só foi contato focos em áreas de parênquima preservado. (score focal = 1,41).
Segue em acompanhamento no ambulatório de reumatologia da HUCAM. Iniciamos
hidroxicloroquina 400 mg/dia, de segundas às sextas-feiras.

 (v) Exames e receituários médicos.

A perícia judicial (Evento 18 - OUT54), por sua vez, elaborada em 02/10/2017,
por médico especialista em Oncologista, concluiu que a autora, embora fosse portadora de
neoplasia maligna da mama direita, não estava incapacitada para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) a autora apresentou laudo de exame histopatológico com data de
24/10/2007 relatando carcinoma ductal infiltrante com margens cirúrgicas livres e dois
linfonodos comprometidos (metástase) entre doze examinados e laudo com data de
19/09/2016 fazendo referência ao tratamento efetuado, não relatando doença em atividade,
(ii) a pessoa examinada exerce a atividade do lar, (iii) é portadora de neoplasia maligna da
mama direita estadio clinico II, (iv) foi submetida a tratamento clássico para a lesão em
24/10/2007 (cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormônioterapia), (v) está assintomática e
livre de doença de base há 10 anos, (vi) ao exame pericial, não constatamos limitações
funcionais que impeçam o desempenho da atividade habitual, do lar. (vii) a pessoa
examinada pode andar, pode subir escadas, pode carregar peso desde que não sobrecarregue
o membro superior direito, pode ficar em pé, pode trabalhar sentada, (viii) ao exame pericial,
a autora se apresenta em bom estado geral, lúcida e orientada, com seus movimentos amplos
e preservados, ausência de linfedema em membro superior direito, não apresentando sinais,
sintomas ou exames que comprovem doença em atividade, (ix) não há incapacidade.
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Pela leitura do parecer do perito, nota-se que a autora não apresenta aptidão para
trabalhar como empregada doméstica, considerando que apresenta restrição para funções que
sobrecarreguem o membro do lado que foi operada. Essa incapacidade, ainda que parcial,
interfere consideravelmente na sua atividade habitual.

E os documentos apresentados demonstram paciente sintomática e em
tratamento, cuja incapacidade remonta, pelo menos, ao ano de 2007, data do seu laudo de
exame histopatológico e do seu primeiro afastamento (Evento 54, CNIS1). Além disso,
junta exames compatíveis com esclerodermia, uma doença autoimune. E dessa forma,
comprova que há persistência do mesmo quadro clínico verificado ao longo dos anos de
acompanhamento da parte autora.

Assim, considerando a continuidade de suas doenças, limitações para funções
que sobrecarreguem o membro operado, além da própria idade da parte autora (56 anos), seu
grau de escolaridade (iletrada) e sua experiência laboral pretérita limitada, os quais tornam
inviáveis um eventual processo de reabilitação, há necessidade de concessão de aposentadoria
por invalidez.

Nesse contexto, deve ser restabelecido o auxílio-doença cessado em
16/09/2016, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, com data do presente
julgado, quando foram analisadas as condições sociais da parte autora, em conjunto com seu
histórico de incapacidade laboral.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, determinando o
restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação indevida, em 16/09/2016, com posterior
conversão em aposentadoria por invalidez, na data do presente julgado, nos termos da
fundamentação. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282936v26 e do código CRC 4f3aabf3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0009171-57.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CREUZA ALICE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: TIAGO MARCHESINI DE VASCONCELOS (OAB ES016700)
ADVOGADO: JONATAS SANTANA DE SOUSA (OAB ES020738)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, determinando o restabelecimento de auxílio-doença
desde a cessação indevida, em 16/09/2016, com posterior conversão em aposentadoria por
invalidez, na data do presente julgado, nos termos da fundamentação. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376140v2 e do código CRC c272d4ce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5002529-11.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARLOS VINICIUS GOMES ROCHA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (doc. 17 do Evento 32), o autor alega, em síntese, que (i) é portador do vírus
da imunodeficiência humana - HIV, faz uso contínuo de antirretrovirais, e não possui
condições de laborar, em virtude dos efeitos colaterais causados pelo coquetel utilizado,
(ii) os portadores do vírus da imunodeficiência adquirida são discriminados em virtude de sua
doença, não possuindo oportunidade de emprego, (iii) o perito afirmou que o autor, apesar de
ser portador de HIV, está apto para o trabalho, todavia tal afirmação não merece prosperar,
pois não foi considerado que possui baixa formação acadêmica e sempre trabalhou em
atividades pesadas da construção civil, não tendo condições de laborar, (iv) os laudos
apresentados foram fornecidos por profissionais da saúde que não possuem interesse além da
preservação da saúde e eficácia do tratamento, (v) não foram objeto de análise do juízo de
primeiro grau as condições sociais relevantes ao caso. Contrarrazões (doc. 19 do Evento 36).

DATA DE NASCIMENTO: 28/09/1990 (atualmente com 28 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Ajudante de pedreiro.

DOENÇA: HIV - Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 26/10/2018, alegando que, por ser portador de
Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida - HIV, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de ajudante de pedreiro. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde 14/09/2018 (DER). 

Com a inicial, o autor apresentou receituário médico, datado em 11/09/2018,
atestando que é portador de Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida - HIV e faz
uso de antirretrovirais.
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A perícia judicial (doc. 11 do Evento 16), por sua vez, elaborada em
22/01/2019, por médico especialista em cirurgia geral, concluiu que o autor, embora fosse
portador de Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida - HIV, não estava
incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) apesar de a atividade
laborativa habitual do autor necessitar de esforço físico, ele se encontra em condições físicas
e psicológicas de realizá-la, (ii) a doença do autor produz reflexos nos sistemas imunológico,
muscular, digestivo e psicológico, (iii) no momento do exame físico o autor apresentou-se em
bom estado geral, força muscular normal, ausência de infecção oportunista, afebril, peso
normal, (iv) a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida não tem cura, mas possui
controle através de medicação especifica que podem até manter o portador assintomático,
como no caso do autor, (v) o paciente se queixava de mal estar no momento de realização da
perícia.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados de forma consistente. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi
desfavorável, a parte autora apresentou a petição (doc. 13 do Evento 21) aduzindo que o
perito concluiu pela existência da doença de forma definitiva, sendo, por isso, devida a
concessão do benefício pleiteado.

Ressalta-se que o documento médico apresentado na inicial, datado em 
11/09/2018, atesta a existência da doença, mas não é suficiente para sinalizar o alegado
estado incapacitante. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268088v25 e do código CRC 1340327a.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 93



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 536/580

5002529-11.2018.4.02.5002 500000376144 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5002529-11.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARLOS VINICIUS GOMES ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO: MAIRA LUÍZA DOS SANTOS (OAB ES021348)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376144v2 e do código CRC 3f39f49a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5008695-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 49) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre as suas condições pessoais, uma
vez que os elementos dos autos sinalizam a existência de incapacidade para a atividade
habitual. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que não haveria prova, nos autos, acerca da
alegada incapacitante na data da cessação do benefício. 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000278863v2 e do código CRC 546725be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5008695-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE SILVA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS VICTOR MACHADO OLIVEIRA (OAB ES023417)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376182v2 e do código CRC 6710034b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5005744-95.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DIOGO SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 51, EMBDECL1) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre as patologias
incapacitantes do autor e as conclusões médicas.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada analisou todas as patologias, documentos médicos e
fundamentou a questão da seguinte forma:

"No caso, o autor ajuizou ação, em 09/07/2018, alegando que, por ser
acometido de moléstias, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 23/05/2018 (Evento 1 - INDEFERIMENTO5) e sustenta que manteve sua
qualidade de segurado, em razão do seu desemprego. Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 03/10/2005 a 11/12/2005 e que contribuiu na
qualidade de contribuinte individual no período de 01/06/2018 a
30/09/2018 (Evento 21, RSC2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação ou à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em junho de 2015, informando discopatia com
abaulamento discal difuso.

(ii) Laudo médico, elaborado em 16/10/2017, informando que persiste a queixa
álgica de moderada intensidade em coluna cervical e lombo-sacra e ombro
direito, sem resposta ao tratamento médico até o momento.

(iii) Laudo médico, elaborado em 20/08/2018, informando que o autor é
portador de atividade inflamatória, mas o quadro clínico não permite fechar o
diagnóstico. Os quadros são crônicos, de tanta evolução, considero que a queixa
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dolorosa deverá se manter de forma permanente e não deve responder ao
tratamento clínico.

(iv) Laudo médico, elaborado em 10/09/2018, informando que o paciente
persiste com queixa álgica de moderada intensidade em coluna cervical e
lombo-sacra  e ombro direito, sem resposta ao tratatmento médico até o
momento. Encontra-se com aproximadamente 4 anos e 5 meses de pós
operatório (re-operação, sendo a primeira realizada há aproximadamente 6 anos
e 6 meses) de reparo de lesão do supraespinhal do ombro direito, onde foi
necessário uso de âncora metálica. Evoluiu pós-operatório com dor residual e
limitação de amplitude articular. Hoje observo déficit de 50% da elevação
anterior e rotação interna. Sequela estabelecida. Sugiro manter-se afastado
definitivamente de atividades laborativas que exijam médios e grandes esforços.

(v) Laudo médico, elaborado em 03/08/2016, informando que o autor possui dor
lombar intensa e persistente aos esforços e refratária ao tratamento. Autor ainda
possui lesão em ombro direito com bursite e tendinite - já operado. Sugere
afastamento laboral definitivo. 

A perícia judicial (Evento 16 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em 17/9/2018,
por médico especialista em Ortopedia, concluiu que o autor, embora estivesse
no pós operatório de tratamento cirúrgico de artroscopia de ombro direito,
alterações degenerativa de lombar incipiente, não estava incapacitado para o
trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor apresenta arco livre em
ombro direito, portais artroscopicos compatíveis com procedimento cirúrgico
atestado pelo médico assistente, sem crepitação subacromial, testes
provocativos de manguito negativos, coluna lombar trofica, sem déficit
sensitivo, lasegue negativo, (ii) segundo consta em carteira de trabalho, o autor
é soldador, (iii) possui aptidão física para exercer sua atividade habitual, pois
apresenta pós-operatório de manguito sem complicações, (iv) não possui
limitações ao labor habitual, (v) não corre  risco de agravamento do quadro
clínico, (vi) houve incapacidade pretérita, no ano de 2014 e durou até 6 meses
após a realização do procedimento cirúrgico, (vii) não há incapacidade hoje.

Acontece que, os documentos médicos apresentados são suficientes para
comprovar o estado incapacitante, em um período anterior à data da perícia.
Embora os laudos particulares atestassem a necessidade de afastamento
definitivo de atividades laborativas que exijam médio e grandes esforços, o
laudo judicial avalia o movimento do ombro operado e atesta a recuperação da
capacidade laborativa do autor para sua atividade habitual, como soldador .

Assim, é devida a concessão do benefício desde a data do requerimento em
23/05/2018 até a data da perícia judicial (17/09/2018), onde ficou comprovada a
ausência de doença incapacitante."

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
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esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000273729v3 e do código CRC 056403d5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5005744-95.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DIOGO SILVA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375681v2 e do código CRC db078ef6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5002995-08.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JONAS JOSE DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (Evento 69) nos
quais alega que o acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de omissão quanto ao
arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, uma vez que foi vencedora no recurso
inominado por ela interposto.

VOTO

A Lei 9.099/95 assim dispõe acerca das custas e honorários sucumbenciais no
âmbito dos Juizados Especiais Cíveis:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de
advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente,
vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e
vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da
causa. (gn)

Insta registrar que a correta interpretação do dispositivo legal é aquela em que
“vencido” representa aquele que foi “vencido no recurso” e não “no litígio”. Nesse sentido:

Enunciado 57 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais (FONAJEF): Nos Juizados
Especiais Federais, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios.

In casu, a parte autora é a recorrente, e a parte ré a recorrida. Tendo em vista
que foi dado provimento ao recurso interposto pela parte autora (recorrente), inexiste
condenação em honorários para a parte ré (recorrida).

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294475v3 e do código CRC 3c5b24ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002995-08.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JONAS JOSE DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ORONDINO JOSE MARTINS NETO (OAB ES007514)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375683v2 e do código CRC bcd6ffdb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000679-13.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOAO CIRILO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especial o período de 01/04/1987 a  05/03/1997 e determinando a concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição desde a DER em 15/8/2017.

Em suas razões recursais (Evento 21), o INSS alega, em síntese, que (i) os
laudos técnicos apresentados como prova da especialidade foram emitidos
extemporaneamente, em 2003, mais de 6 anos após os fatos, (ii)  não consta em tais laudos
informação sobre a permanência das mesmas condições no ambiente de trabalho, isto é, se as
mesmas máquinas e lay-out mantiveram-se inalterados, de modo que o ruído permaneceu
idêntico, (iii) o art. 690 da IN 77/2015 prevê a possibilidade de reafirmação da DER quando o
segurado cumprir os requisitos necessários à concessão do benefício após a data de entrada do
requerimento administrativo, como medida de economia processual e racionalização dos
procedimentos, (iv) contudo, não se pode fazer uma interpretação isolada do dispositivo,
conforme pleiteia a parte autora, de modo que se proceda à reafirmação da DER para data
futura na qual supostamente houver o cumprimento de todas as condições necessárias à
concessão do benefício pleiteado pelo segurado, como pretende a parte autora, (v)  o art. 691
da IN 77/2015 complementa a interpretação do artigo anterior, elegendo um marco temporal
definitivo para a reafirmação da DER, qual seja a data da decisão administrativa de 1ª
instância, (vi) conforme se verifica do § 3° do art. 691 da IN 77/2015, deve haver a
apreciação dos requisitos legais necessários à análise do requerimento de acordo com a
situação fática e jurídica consolidada até a data da decisão da primeira instância
administrativa, que é quando se faz a análise do direito do autor ao benefício pleiteado com
base na DER e nos documentos apresentados, sendo que, por se caracterizar como o ato
decisório ou de julgamento do processo administrativo, (vii) o termo definitivo do
procedimento representa o limite temporal adequado e razoável para fins de possibilidade de
reafirmação da DER, de modo a se impedir o cômputo de tempo ou a análise de requisitos
preenchidos após a decisão administrativa ou o fim do procedimento administrativo, o que
não possui qualquer fundamento legal ou regulamentar, além de se caracterizar interpretação
ilógica e incompatível com os princípios básicos do direito, (viii) os arts. 49 e 54 da Lei
8.213/1991 definem a DIB do benefício com base na DER, admitindo, inclusive, em algumas
hipóteses, a retroação da DIB, mas não a sua fixação em data futura na qual não havia
requerimento nem procedimento administrativo em curso, (ix) do mesmo modo, os arts. 690 e
691 da IN 77/2015 também permitem a reafirmação da DER para outra data na qual o
segurado tenha comprovado os requisitos à concessão do benefício, desde que se respeite o
limite temporal da decisão da 1ª instância administrativa, o que demonstra que a pretensão
autoral não possui nenhum fundamento legal ou regulamentar, e (x) considerando que a
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autora não havia preenchido todos os requisitos necessários à concessão do benefício de
aposentadoria até a data da comunicação da decisão administrativa de 1ª instância, torna-se
impossível a reafirmação da DER e a concessão do benefício pleiteado nos termos
pretendidos pelo postulante.

O autor, em suas razões de Evento 23, alega que (i) a controvérsia cinge-se ao
enquadramento quando trabalhou na função em que houve exposição a agentes nocivos à
saúde (hidrocarbonetos,  graxa, óleo, poeira mineral sílica, fumos metálicos), sendo devido o
enquadramento nos períodos de 07/04/2004 a 29/03/2010, 04/04/2011 a 21/04/2012,
18/10/2012 a 12/09/2013, 23/02/2015 a 01/08/2017, (ii) a especialidade da atividade tem
como fim precípuo a proteção da saúde do trabalhador/segurado, (iii) os hidrocarbonetos
aromáticos (óleo, graxa, óleo diesel e solventes) se enquadram como agentes nocivos no
item1.2.11 do Decreto no 53831/1964 e continuam sendo considerados agentes causadores de
insalubridade pelo Decreto nº 3.048/1999, (iv) o anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria
MTb no 3.214/1978, reconhece que os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (óleos
minerais) são agentes nocivos cancerígenos, e por isso qualitativos, em que não se exige
limite de tolerância para exposição, (v) independente do tempo e da concentração que o
empregado fica exposto a estes agentes devem ser computados como especiais o tempo de
labor, (vi) mesmo que o empregador tenha fornecido equipamento de proteção individual
(EPI) para neutralização dos agentes nocivos, será considerado como especial o período
exposto, (vii) os malefícios da exposição desses agentes à saúde é de conhecimento público e
notório. logo o apego exacerbado do magistrado à literalidade da lei afasta o seu direito do
recorrente e não produz justiça, (viii) a jurisprudência também vem reconhecendo a
especialidade da atividade quanto há exposição como no presente caso, e (ix) deve ser
reformada a sentença que não considerou como especial os períodos de 07/04/2004 a
29/03/2010, 04/04/2011 a 21/04/2012, 18/10/2012 a 12/09/2013, 23/02/2015 a 01/08/2017.

Contrarrazões do INSS de Evento 30. 

VOTO

Da extemporaneidade do laudo técnico

O INSS alega que não deve ser reconhecido o exercício de atividade especial
de 01/04/1987 a  05/03/1997, em razão da extemporaneidade dos laudos técnicos. 

Todavia, o simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos,
tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o
empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades
exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a
veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob
pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser
responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.
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Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Da exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos e outros compostos de
carbono, fumos metálicos e poeira mineral)

O autor afirma que os períodos de 07/04/2004 a 29/03/2010, 04/04/2011 a
21/04/2012, 18/10/2012 a 12/09/2013, 23/02/2015 a 01/08/2017 devem ser reconhecidos
também como especiais em razão de exposição a hidrocarbonetos, destacando que apresentou
provas da alegada especialidade. 

Para o período de 07/04/2004 a 29/03/2010, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Aliança Florestal Ltda. demonstrando que, na função de mecânico montador, o
autor esteve exposto a óleos e graxas. A descrição das atividades revela que estas consistiam
em "montar  e desmontar máquinas industriais, operar instrumento de medição mecânica,
ajustar peças mecânicas e lubrificá-las, expedir e instalar máquinas, realizar manutenções
corretivas e prestar assistência técnico-mecânica de máquinas industriais".
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Para o período de 04/04/2011 a 21/04/2012, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Tracbel S/A demonstrando que, na função de mecânico externo (4/4/2011 a
1/10/2011), mecânico interno (1/10/2011 a 1/2/2012) e mecânico de contrato (1/2/2012 a
27/4/2012), o autor esteve exposto a hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. O
campo 14.2  descreve as atividades desenvolvidas em cada função:

Mecânico externo: "manutenção preventiva e corretiva na parte elétrica e
mecânica de pás carregadeiras, empilhadeiras, retroescavadeiras etc."

Mecânico interno: "executar montagem e ajuste, instalação, manutenção e
reparos na área elétrica, mecânica, em equipamentos florestais, bem como executar a
manutenção preventiva".

Mecânico de contrato: "prestar serviço junto ao cliente específico, realizando
manutenções mecânicas, hidráulicos, elétricas em máquinas florestais, desmontando,
avaliando, solicitando peças e demais itens necessários, executando as intervenções e
regulagens, montando e testando a fim de manter o funcioamento conforme parâmetros
estabelecidos pelo fabricante".

Para o período de 18/10/2012 a 12/09/2013, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Três Irmãos Granitos Importação e Exportação Ltda. demonstrando que, na
função de mecânico de máquina pesada, o autor esteve exposto a fumos metálicos, graxas e
poeira mineral. A descrição das atividades revela que estas consistiam em "executar serviços
de manutenção em veículos, máquinas e equipamentos e outros serviços afins".

Para o período de 23/02/2015 a 01/08/2017, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Boaz Locações e Terraplenagem Ltda. demonstrando que, na função de
mecânico de máquinas pesadas, o autor esteve exposto a óleos e graxas. A descrição das
atividades revela que estas consistiam em "realizar manutenção em componentes,
equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliar condições
de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar
máquinas, componentes e ferramentas, documentar informação técnica, realizar ações de
qualidade e preservação ambiental".

A atividade de mecânico não está classificada dentre aquelas em que cabe o
enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade normalmente se
dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos (dos quais a
gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados como nocivos à
saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e
que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido
pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de classificar genericamente os
hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
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sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

 Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.
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Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

 O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

 É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno, por exemplo, é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS
000071-43-2) e não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção
individual ou coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e
pelo MTE na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos.

 Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo, as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente do trabalho, não
deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente, da especialidade.

No caso, com relação ao período de  07/04/2004 a 29/03/2010, o PPP
apresentado demonstra a exposição  a óleos e graxas, sem especificação da substância
química contida em tais produtos. Considerando que a referência a hidrocarbonetos de forma
genérica autorizava o enquadramento somente até 5/3/1997, conforme já exposto, não faz o
autor jus ao reconhecimento de atividade espeical nesse período. Pelo mesmo motivo,
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também não faz jus à especialidade requerida para os períodos de 04/04/2011 a 21/04/2012
e 23/02/2015 a 01/08/2017, uma vez que os documentos apresentados não especificam as
substâncias químicas a que esteve exposto. 

Com relação ao período de 18/10/2012 a 12/09/2013, todavia, o documento
apresentado sinaliza a exposição a poeira mineral e fumos metálicos. 

No que tange à exposição a poeira minerais (sílica livre cristalina), cumpre
registrar que há o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido sob a sua exposição
com previsão no item 1.0.18 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 e nos demais decretos
anteriores (item 1.2.10 do Decreto 53.831/1964; item 1.2.12 do Decreto 83.080/1979; e item
1.0.18 do Decreto 2.172/1997).

Registre-se também que a avaliação desse agente nocivo pode ser feita de duas
formas: (i) qualitativa: a nocividade é presumida e independe de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente do trabalho; e (ii) quantitativa: a nocividade é
considerada apenas quando a intensidade ou a concentração do agente no ambiente de
trabalho ultrapassa determinado limite de tolerância. Por isso, é indispensável laudo técnico.

Antes, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A
legislação previdenciária não previa limite de tolerância para tóxicos orgânicos. Com o
advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 3/12/1998 e convertida na Lei n.
9.732/1998, a redação do § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213/1991 passou a incluir a expressão
"nos termos da legislação trabalhista". Uma das consequências da alteração foi a
possibilidade de estender plenamente para o campo do Direito Previdenciário a aplicação da
Portaria MTB n. 3.214/1978 (que aprovou a Norma Regulamentadora nº 15 ou NR-15,
relativa à Segurança e Medicina do Trabalho e que trata especificamente das atividades e
operações insalubres para fins trabalhistas).

A Norma Regulamentadora define limites de tolerância para várias modalidades
de agentes nocivos. Antes da Medida Provisória n. 1.729/1998, a observância desses limites
de tolerância não podia ser aplicada para fins previdenciários por falta de suporte legal.
Agora, há tal possibilidade. Nesse sentido decidiu a Turma Regional de Uniformização da 4ª
Região:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL.
SÍLICA LIVRE. NÍVEIS DE TOLERÂNCIA. NR 15. APLICAÇÃO A PARTIR DA MP 1.729.
IMPROVIMENTO. 1. A partir da MP 1.729, publicada em 03.12.1998 (convertida na Lei
9.732/1998), as disposições trabalhistas concernentes à caracterização de atividade ou
operações insalubres (NR-15) - com os respectivos conceitos de "limites de tolerância",
"concentração", "natureza" e "tempo de exposição ao agente" passam a influir na
caracterização da natureza de uma atividade (se especial ou comum). 2. A exigência de
superação de nível de tolerância disposto na NR 15 como pressuposto caracterizador de
atividade especial apenas tem sentido para atividades desempenhadas a partir de 03.12.1998,
quando essa disposição trabalhista foi internalizada no direito previdenciário. 3. Pedido de
Uniformização improvido.” (Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, IUJEF
0000844-24.2010.404.7251/SC, Rel. José Savaris, julgado em 19.08.2011)

Em afinidade com a nova norma legal, o Decreto nº 3.265/1999 alterou o código
1.0.0 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999, que passou a ter a seguinte redação:
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ANEXO IV

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

CÓDIGO AGENTE NOCIVO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

1.0.0 AGENTES QUÍMICOS

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos.

Assim, a partir de 3/12/1998, o limite de tolerância previsto na legislação
trabalhista para os agentes químicos passou a poder ser aplicado para fins previdenciários, de
forma que os compostos químicos transformaram-se de agentes nocivos qualitativos em
quantitativos. O Anexo nº 11 da NR-15 é que trata da questão no plano do direito do trabalho,
assim dispondo:

Nas atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a
agentes químicos, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os
limites de tolerância constantes do Quadro nº 1 deste Anexo.

Dessa maneira, apenas a partir de 3/12/1998 a avaliação quantitativa do nível de
concentração dos agentes químicos ao qual o segurado se expõe durante o trabalho é
indispensável para efeito de aferir se houve extrapolação do limite de tolerância. Antes disso,
a mera avaliação qualitativa (atesta exposição ao agente nocivo, mas sem definir a dose) era
suficiente para respaldar reconhecimento de condição especial de trabalho.

Com relação ao período de exposição a poeira de sílica, deve-se ressaltar que
ela integra o Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) da
LINHACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos) divulgada através da
Portaria Interministerial MTE/MS/MPS 9 de 7/10/2014, o que viabiliza o enquadramento
especial do período, independentemente da concentração existente no ambiente de trabalho.

Isso porque o art. 68, § 4°, do Decreto 3.048/1999 estabelece que a presença no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2° e 3°,
de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do
trabalhador.

Quanto ao uso de EPI eficaz, para a TNU (Processo n. 5006019-
50.2013.4.04.7204/SC), a presença, no ambiente de trabalho, de agentes cancerígenos
constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente
para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador, dando direito a contagem de tempo
especial para fins de previdenciários, fixando a seguinte tese:
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A redação do art. 68, § 4º, do Decreto nº 3.048/1999 dada pelo Decreto nº
8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores,
incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2)
ausência de descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual).

No mais, quanto à habitualidade/permanência da exposição, nota-se que o autor
desenvolvia suas atividades no setor de máquinas de uma empresa de granito, o que enseja a
sujeição habitual e permanente à poeira de sílica.

Nesses termos, faz o autor jus ao reconhecimento de tempo especial
de 18/10/2012 a 12/09/2013.

Da reafirmação da DER

O INSS sustenta que a parte autora não teria comprovado a especialidade na
instância administrativa, argumentando que, em razão disso, não haveria como pagar o
benefício desde o requerimento formulado ao órgão previdenciário.

Segundo a SÚMULA 33/TNU, "quando o segurado houver preenchido os
requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do
requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício". 

Todavia, o enunciado se aplica aos casos em que o segurado já teria
comprovado a ocorrência dos requisitos legais na DER, ou seja, quando ele apresenta à
Administração todos os documentos que serviram para o deferimento de sua pretensão na via
judicial.

Não sendo assim, a autarquia não arcará com o pagamento das parcelas
pretéritas desde o ingresso do requerimento administrativo, mesmo que o indeferimento
daquele pleito tenha se dado de forma correta, isto é, porque o segurado não comprovara a
corrência dos requisitos legais. 

Ora, se o ato denegatório do INSS estava correto, naquele momento, e o
segurado apenas posteriormente conseguiu provar a ocorrência dos requisitos legais para a
concessão do benefício, afigura-se como plausível que a data de início desse benefício
seja somente o momento em que interpôs a demanda judicial. 

Registre-se que não se pretende negar a possibilidade de provar a reunião dos
requisitos legais posteriormente, mas,  se não o fez na prévia via administrativa (quando era o
seu ônus), a autarquia não pode arcar com o custo das diferenças postuladas. 

No caso, a sentença, não obstante o fato de o autor ter apresentado os PPPs à
época do pedido administrativo (é o que se extrai do processo administrativo juntado), fixou a
DIB em 16/8/2018 (reafirmando a DER em 15/8/2017), motivo pelo qual não se vislumbra
nem mesmo interesse de agir da autarquia em sustentar a reafirmação da DER na data da
comunicação da decisão administrativa de 1ª instância
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Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento somente ao
recurso da parte autora, para reconhecer o exercício de tempo especial no período de
18/10/2012 a 12/09/2013, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ) em
desfavor da autarquia, recorrente vencida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298557v38 e do código CRC 0606639f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000679-13.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO CIRILO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUSNER SILVA DOS SANTOS (OAB ES014839)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dar provimento somente ao recurso da parte autora, para
reconhecer o exercício de tempo especial no período de 18/10/2012 a 12/09/2013, mantendo-
se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ) em desfavor da autarquia, recorrente
vencida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376456v2 e do código CRC 2618a990.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000078-04.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JONAS GRONER PAGUNG (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especiais os períodos de 01/09/1992 a 31/01/1993, de 01/02/1993 a
11/11/1995, de 01/09/2000 a 11/03/2011, de 01/09/2011 a 30/06/2016 e de 01/07/2016 a
30/03/2017 e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a
DER em 20/7/2017.

Em suas razões recursais (Evento 30), o INSS alega, em síntese, que (i) nos
períodos de 01/09/2000 a 11/03/2011, 01/09/2011 a 30/06/2016 e de 01/07/2016 a
30/03/2017, o autor exerceu a atividade de frentista e, segundo os PPPs juntados aos autos,
ele estava exposto aos agentes: ruído, hidrocarbonetos aromáticos e combustíveis líquidos,
(ii)  para que a atividade desenvolvida pelo autor esteja inserta na legislação, seria
imprescindível que ele estivesse efetivamente exposto aos compostos orgânicos nele
citados, (iii)  é de conhecimento comum que a referida atividade (frentista) é desenvolvida
nos pátios dos postos de combustíveis, em ambiente aberto e arejado, portanto é certo que o
trabalhador não fica exposto aos agentes nocivos químicos de forma permanente, além de que
os possíveis e baixos níveis de gases se diluem, face às condições do próprio ambiente de
trabalho (aberto e arejado), (iv) no Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado, em
relação aos hidrocarbonetos, não se específica a composição, concentração e intensidade,
tempo de exposição, não havendo elementos para análise, (v)  após a edição do Decreto nº
3.265/1999, em 29/11/1999, os referidos agentes químicos não são contemplados para
enquadramento por exposição qualitativa, (vi) a expressão genérica “hidrocarbonetos”
contida no PPP apresentado, dentro do período de vigência dos Decretos 2.172/1997 e
3.048/1999 (alterado pelo Decreto nº 3.265/1999), não caracteriza atividade especial, visto
que não há a concentração, ou seja, não se adotou o critério quantitativo, como exige a
legislação previdenciária a partir de 29/11/1999.

O autor, em suas razões de Evento 35, o autor alega, em síntese, que (i) faz jus
ao reconhecimento de exercício de atividade rural de 15/05/1984 a 14/05/1986, (ii)
apresentou diversos documentos sinalizando a sua qualidade de segurado especial no período
impugnado, sendo que as testemunhas corroboraram o início de prova material, havendo,
assim, prova plena do alegado labor campesino,  (iii) no que tange ao período de 11/5/2000 a
31/8/2000, faz ele jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial, por exposição a
umidade excessiva, e (iv) o PPP apresentado demonstra que realizou trabalhos e operações
com exposição à umidade em decorrência de sua função de lavador de veículos.

Contrarrazões do autor de Evento 36 e contrarrazões do INSS de Evento 43.
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VOTO

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o
indivíduo a condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a
exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada de trabalho. Ou seja,
antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista de posto
de combustíveis enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item 1.2.11 do
Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que
cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos
(dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados
como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram
até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de
classificar genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).
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O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar
que, dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e diesel),
apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água (Resolução ANP 7, de
09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve e sai na
fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada pela
Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à gasolina, tanto
para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).
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Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e
não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva
capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE na própria
portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente
do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina,
que contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é
comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição dos
frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n.
1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de
prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já
reconhece o exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a
gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019:

EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM. POSSIBILIDADE.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO BENZENO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 56 DO DECRETO 3048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO.

Da análise dos autos e tendo em vista as datas mencionadas no relatório com relação à
decisão de primeira instância, considera-se que o recurso é tempestivo.
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A controvérsia gira em torno de:

Recurso do segurado: não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015.

O benefício em questão está previsto no art. 56, do Decreto nº 3.048/1999, que cabe aqui
transcrever:

Art. 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e
cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art.
199-A. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).

Para os segurados filiados à Previdência Social até 16/12/1998, foi assegurada a obtenção de
aposentadoria proporcional com direito adquirido ou após a EC nº. 20/1998, neste último caso
desde que preenchidos os requisitos adicionais de idade mínima de 53 e 48 anos se homem ou
mulher, respectivamente, e tempo adicional de contribuição, pedágio, na forma estabelecida
pelos arts. 187 e 188 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº.
3.048/1999, a seguir reproduzidos:

Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº. 20, de 1998, ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os
requisitos para obtê-la. (...).”

Art. 188. O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de
1998, cumprida a carência exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao
tempo de contribuição, quando, cumulativamente: I - contar cinqüenta e três anos ou mais de
idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: 1. trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se
mulher; e b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por
cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo
constante da alínea ‘a’. (...).

Em relação à conversão do tempo especial em comum, incide o art. 57, § 5º, da Lei nº.
8.213/1991, que dispõe:

Art. 57. (...). § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (...).

A caracterização e comprovação da atividade especial são regidas pela Legislação
Previdenciária vigente ao tempo de sua prestação, sendo oportuno a transcrição do art. 70 do
Decreto nº. 3.048/1999, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº. 4.827/2003:

Art.70. (...) § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. § 2º
As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade
comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

É indispensável salientar que a manifestação da PERÍCIA MÉDICA do INSS não tem efeito
vinculante aos órgãos julgadores do CRPS, até porque funciona no presente como parte
interessada no processo administrativo. Para reforçar esse entendimento, dispõe o art. 3º da
Instrução Normativa CRPS nº 1/11:
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“Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica
ou jurídica, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos, desde que fundamentada a decisão, sob pena de nulidade”.

Destarte, os órgãos julgadores têm o livre convencimento das provas e o reconhecimento de
tempo especial não constitui matéria eminentemente médica, por haver aspectos jurídicos a
serem considerados.

Assim, passamos a julgar.

Insurge-se o segurado contra o não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015,
trabalhados como gerente de posto de gasolina e exposto aos agentes nocivos
hidrocarbonetos, ruído, postura inadequada e acidentes, conforme formulário anexado aos
autos.

Foi realizada diligência a fim de esclarecer o composto do agente hidrocarboneto e em
resposta a empresa afirma que o interessado esteve exposto ao agente nocivo BENZENO.

De se notar que, embora a função seja de gerente, na profissiografia apresentada indica que o
segurado trabalhava no abastecimento de veículos e, ainda que não fosse, não pode se falar
em falta de habitualidade na exposição tendo em vista que o requerente se encontra no
ambiente.

Assim, passível de enquadramento O PERIODO TODO no código 1.2.10 do Anexo I ao
Decreto 83.080/79.

Ressalta-se que o agente BENZENO é cancerígeno e sua simples presença já enseja o
enquadramento do período. Assim, somando-se os períodos enquadrados de 01/09/1997 a
10/03/2015 à contagem efetuada pelo INSS, o segurado implementa o tempo suficiente para a
obtenção do benefício pleiteado (42).

O interessado requer que seja transformada a espécie 42 em 46 (aposentadoria especial).
Assim, requer-se que o INSS proceda aos cálculos, com os devidos enquadramentos e
apresente ao segurado, para que este escolha o benefício mais vantajoso, nos termos do
Enunciado 5/INSS. Sob esse contexto, assiste razão do segurado.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO DO INTERESSADO, para no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

No caso, o INSS impugna os períodos de 01/09/2000 a 11/03/2011, 01/09/2011
a 30/06/2016 e de 01/07/2016 a 30/03/2017. 

Para os períodos de 01/09/2000 a 11/03/2011 e 01/09/2011 a 30/06/2016, o PPP
de Evento 1 (PROCADM4), expedido pela empresa Zam Comércio de Combustíveis Ltda.,
demonstra que o autor laborou como FRENTISTA e esteve exposto a hidrocarbonetos
aromáticos (tolueno e xileno), em razão de trabalho em contato permanente com compostos
à base de hidrocarbonetos através de manipulação de gasolina, óleo diesel, etanol, lubrificante
etc. A descrição das atividades revela que estas consistiam, em especial, em executar serviços
de abastecimento de líquidos combustíveis e inflamáveis; assim, não há dúvida de que a
exposição ao agente nocivo se dava de forma habitual e permanente. Consta, ainda, que não
houve uso de EPI eficaz. 
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Como se observa, não há dúvidas de que o autor, na função de frentista,
esteve exposto de forma habitual e permanente a gasolina, que contém benzeno, agente
químico cancerígeno. 

Considerando a fundamentação exposta, deve ser mantida a especialidade de
01/09/2000 a 11/03/2011 e 01/09/2011 a 30/06/2016 por exposição a hidrocarbonetos
aromáticos. 

Para o período de 01/07/2016 a 30/03/2017, o PPP de Evento 1 (PROCADM4),
expedido pela empresa CP Negócios e Serviços Ltda., demonstra que o autor laborou como
FRENTISTA e esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos (tolueno e xileno), em razão de
trabalho em contato permanente com compostos à base de hidrocarbonetos através de
manipulação de gasolina, óleo diesel, etanol, lubrificante etc. A descrição das atividades
revela que estas consistiam, em especial, em executar serviços de abastecimento de líquidos
combustíveis e inflamáveis; assim, não há dúvida de que a exposição ao agente nocivo se
dava de forma habitual e permanente. Consta, ainda, que não houve uso de EPI eficaz. 

Como se observa, não há dúvidas de que o autor, na função de frentista,
esteve exposto de forma habitual e permanente a gasolina, que contém benzeno, agente
químico cancerígeno. 

Considerando a fundamentação já exposta, deve ser mantida a especialidade de
01/07/2016 a 30/3/2017 por exposição a hidrocarbonetos aromáticos. 

Vale registrar que esta TR/ES já firmou o entendimento de que, em razão de a
LINACH afirmar que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para humanos
e os frentistas de postos de gasolina estarem expostos a benzeno, a atividade em questão deve
ser reconhecida como especial, nos termos do acórdão proferido na ação 0008147-
03.2017.4.02.5052, proferido na sessão de 10/7/2019, na relatoria do Juiz Federal Pablo
Coelho Charles Gomes, conforme fundamentos a seguir:

(...) A LINACH afirma que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para
humanos.
Os frentistas de postos de gasolina estão expostos a benzeno. Houve, ainda que de forma
indireta, o reconhecimento administrativo desse fato por parte do Ministério do Trabalho e
Previdência Social (MTPS).
Com efeito, o referido ministério editou a Portaria MTPS nº 1.109, de 21/9/2016, a qual teve
por finalidade “Aprovar o Anexo 2 - Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora nº 9, aprovada pela
Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta Portaria.”
O item 1.1.1 da referida Portaria MTPS nº 1.109/2016 define “Postos Revendedores de
Combustíveis” do seguinte modo: “1.1.1 Para fins deste anexo, consideram-se Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em terra
firme que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos
veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO.”
Ou seja, de acordo com a definição dada pela portaria, em qualquer posto de abastecimento
de combustíveis haverá exposição a benzeno.
Conclusão: todo o tempo laborado na função de frentista/bombeiro deve ser considerado como
especial. Diante disso, entendo que a sentença deve ser mantida, reconhecendo como especial
o período de 01/12/1979 a 20/04/1982 no qual o autor
exerceu a função de bombeiro em posto de gasolina. (...)
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Agora, passa-se à análise do recurso do autor, que insurge em face do período
de 5/05/1984 a 14/05/1986, no qual alega que exerceu atividade rural sob o regime de
economia familiar. A sentença indeferiu a pretensão sob os seguintes fundamentos:

(...) Avançando no julgamento da demanda, passo a apreciar o suposto tempo laborado no
meio rural em regime de economia familiar.

Como se nota do pedido inicial, a parte autora requer o reconhecimento do exercício efetivo
de trabalho rural a partir dos 12 anos de idade.

Há muito a jurisprudência nacional estabeleceu a possibilidade de averbação do tempo
trabalhado entre os 12 e 14 anos. Matéria, inclusive, sumulada perante a Turma Nacional de
Uniformização:

Súmula nº 5. A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei
8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins
previdenciários.

Sobre a súmula ora apresentada, é de se destacar um ponto. A averbação do tempo trabalhado
em tão tenra idade é admitido desde que devidamente comprovado.

Faz-se essa ressalva pela própria natureza da atividade desempenhada. Não é segredo a
dificuldade da lida no campo. Serviço duro e de grande exigência física.

Também é de conhecimento geral que, décadas atrás, os indivíduos iniciavam o aprendizado
no campo muito cedo, até mesmo antes dos 10 anos.

Contudo, seria essa atividade um trabalho efetivo ou apenas um auxílio no campo, na medida
e com as limitações físicas impostas pela idade?

Este questionamento deve ser respondido pela parte autora na instrução. Não basta, pois,
alegar o trabalho no campo a partir dos 12 anos, faz-se imprescindível uma demonstração
mais concreta da participação efetiva e indispensável do menor no labor.

Sem essa comprovação, muito embora seja natural o reconhecimento da presença do menor no
campo, a averbação do tempo como trabalho efetivo, para fins previdenciários, restará
prejudicada.

Pode-se invocar, inclusive, por analogia, a situação de dependência entre pais e filhos para
fins previdenciários (notadamente pensão por morte e auxílio reclusão). Quer dizer: naquelas
situações, não basta a alegação de que os filhos ajudavam com algumas despesas domésticas
para caracterizar dependência. Não se pode, segundo corriqueiro entendimento
jurisprudencial, confundir auxílio com dependência.

Isso porque é inegável que – e não somente no meio rural – os filhos por ventura auxiliem os
pais em suas atividades laborativas na medida do possível. Agora, esse auxílio, em tão tenra
idade, não pode ser equiparado a uma jornada de trabalho como qualquer trabalhador
urbano ou rural (já que a pretensão autoral é computar esse tempo rural como tempo de
contribuição).

Ou seja, é possível equiparar esse labor rural, em tão tenra idade, geralmente em meio
período (já que a grande maioria estudava um período do dia), com aquele trabalhador
urbano (somente a partir dos 14 anos – e como menor aprendiz ainda)?
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Não se pode, evidentemente, passar a reconhecer, automaticamente, tempo de contribuição
pelo simples fato de o segurado ter nascido no meio rural ou ter auxiliado os pais nas tarefas
agrícolas. Esse labor deve se revelar indispensável ao regime de economia familiar.

Uma vez demonstrado o trabalho rural, em regime de economia familiar, admite-se o seu
aproveitamento para a outorga da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme consta
do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, abaixo transcrito:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

(...)

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91 pode ser computado
para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não podendo, contudo, ser utilizado
para cobrir a carência exigida para este tipo de benefício.

Para a outorga dessa prestação é necessário um mínimo de 180 contribuições mensais à
previdência, denominado carência, conforme estabelecido no art. 25, inc. II, da Lei nº
8.213/91. Importa esclarecer que, para os segurados inscritos na Previdência Social antes da
edição da Lei nº 8.213/91, aplica-se o período de carência descrito na tabela do art. 142.

Há, portanto, que ser analisado se a parte autora atende à carência legal em atividade
urbana.

Por toda a documentação apresentada nos autos, mostra-se incontroverso o atendimento do
requisito da carência.

Com relação à comprovação do exercício da atividade rural, ressalte-se a impossibilidade de
sua realização com base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da
Lei nº 8.213/91, confirmado na súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

A demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova documental,
a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.

Para tanto, a demandante juntou os seguintes documentos, dentre outros: escritura pública de
imóvel rural pertencente ao avô materno do demandante; extrato do sistema PLENUS, do
INSS, comprovando que os pais do autor obtiveram aposentadoria por idade, na qualidade de
segurado especial.

Cumpre salientar que, a jurisprudência pátria admite a comprovação das atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar por intermédio de documentos em nome dos
pais, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para
comprovar o trabalho rural exercido.
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 Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS: QUALIDADE DE
SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL. ATENDIDOS.
LAUDO PERICIAL: CONDIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1.
Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC,
eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou
STJ. 2. Nos termos do julgamento do RE 631240, decidido com repercussão geral reconhecida,
para as ações ajuizadas até a data dessa decisão, a contestação de mérito caracteriza o
interesse de agir da parte autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao pedido,
sendo, para esses casos, prescindível a provocação administrativa. 3. Os requisitos
indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze)
contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou
total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. Presente início de
prova material: o autor (solteiro) juntou cópia de documentos do genitor: certidão de
nascimento próprio comprovando a condição de lavrador do genitor (fl. 17); escritura de
compra e venda de imóvel rural em nome do genitor (fl. 19) e os respectivos ITRs (fls.
21/37), notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome do pai (fl. 23/25); que
configura início razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução
pro misero. Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência assentou entendimento no
sentido de que as atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser
comprovadas por intermédio de documentos em nome dos pais e de terceiros. Isso em razão
das dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para comprovar o seu efetivo
exercício no meio agrícola. Precedentes. 5. A prova material foi corroborada por prova
testemunhal consistente (contracapa), que confirmou o trabalho em regime de economia
familiar: indubitável qualidade de segurado especial da parte autora. 6. Averiguada
pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades rurais (fls. 84/87). 7. Em
que pese o perito conclua que a incapacidade da parte autora é parcial, apresentando marcha
claudicante, entendo que, no caso, tal incapacidade torna-se total, visto que o esforço físico,
manter-se de pé, caminhar, são exigências intrínsecas ao labor rural, única atividade
desempenhada pela parte autora. Assim, considerando as condições individuais da parte
autora, e averiguada a incapacidade total e temporária para o labor rural, mostra-se devida a
concessão de auxílio-doença. 8. DIB: a contar da data da citação (f. 04v - 13.10.2005),
Recurso Especial Representativo de Controvérsia. Art. 543-C do CPC. REsp 1369165/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014. 9.
Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal 10. A antecipação de tutela
deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos
contra o acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 11. Apelação do
INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida (item 09). (AC
00355222020134019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 -
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:18/09/2015 PAGINA:2391.)

Com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência de conciliação, instrução e julgamento.

As testemunhas, em uníssono, confirmaram o trabalho rural realizado por toda a família do
demandante. O labor, exercido nas terras do avô materno do demandante e na propriedade da
testemunha Geraldo Manthay Boone, na condição de meeiro.

Da audiência apurou-se que o trabalho rural não dependia da contratação de empregados ou
outros meeiros para auxiliar no cultivo da terra, sendo o labor absorvido somente pelo
membros da família.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 98



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 567/580

5000078-04.2018.4.02.5005 500000294462 .V33 JES10515© JRJ17255

Entretanto, não se vislumbra que a prova foi suficientemente precisa quanto ao início efetivo
do trabalho.

Como dito alhures, o período de trabalho rural nessa faixa etária pode ser averbado para fins
previdenciários, porém, considerando as exigências físicas da atividade, a prova processual
deve ser ainda mais profunda no mérito, para eliminar dúvidas sobre se a atividade, na
realidade, não constituiu um mero auxílio familiar na lavoura.

No meu sentir, as provas indicam para o mero auxílio e não para o trabalho efetivo.

Deste modo, cotejando a prova documental e oral produzida em audiência, concluo que a
averbação do trabalho rural deve ser concedida, porém, com restrições. Seu início deve ser
computado quando a autora completou 14 anos (15/05/1986) e o fim estabelecido no dia
24/07/1991, como pretendido na inicial. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que haveria prova do alegado labor rural de
15/5/1986 a 24/7/1991. O autor, por sua vez, argumenta a necessidade de averbação do
período rural, em maior extensão, a partir dos 12 anos, nos termos de jurisprudência.

Sendo assim, assiste razão à parte Autora, nos termos da reiterada
jurisprudência desta 1a. Turma Recursal.

 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhe provimento ao
Recurso do INSS e dar provimento ao Recurso da Autora para determinar a averbação do
período rural de 15/05/1984 a 24/07/1991, em maior extensão. Sem custas para o INSS.
Honorários advocatícios devidos pelos recorrentes vencidos em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ), ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor ante o
deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294462v33 e do código CRC 64dabed2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5000078-04.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JONAS GRONER PAGUNG (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao Recurso do INSS e dar provimento ao
Recurso da Autora para determinar a averbação do período rural de 15/05/1984 a 24/07/1991,
em maior extensão. Sem custas para o INSS. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente
vencidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 12 de novembro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000408250v2 e do código CRC 9f33d487.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5017015-04.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OLIZEIA ZANONI PA KIRMSE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido do autor. Em suas razões recursais (Evento 18, Reclno1),
alega, em síntese, que (i) não há incidência de decadência no caso concreto porque o prazo
decadencial começa a contar da lesão do direito em diante e que, no presente caso, houveram
duas lesões, sendo uma na data da concessão do benefício originário e outra na concessão da
pensão, (ii) não há qu se falar em decadência, uma vez que cada benefício tem um ato de
concessão autonômo e (iii) é direito da parte autora receber o benefício mais
vantajoso. Contrarrazões no Evento 21, CONTRAZ1.

VOTO

A sentença pronunciou a decadência do direito de revisão, sob a seguinte
fundamentação:

"Na presente ação, objetiva a parte autora a condenação do Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS a revisar seu benefício previdenciário.

Fundamenta a sua pretensão no sentido de que o falecido marido era
beneficiário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde 5.5.1997;
todavia, afirma que se esse benefício fosse concedido desde 30.4.1995, quando
também já havia preenchidos os requisitos legais para a concessão de
aposentadoria proporcional, a renda mensal inicial e, consequentemente, a renda
mensal da sua pensão por morte (DIB em 30.12.2008) teriam sido superiores às
rendas fixadas. Assim, requer o recálculo do benefício originário com reflexos
no benefício Pensão por Morte.

As preliminares alegadas pelo INSS, de falta de interesse processual e
ilegitimidade ativa, devem ser afastadas, pois o que a parte autora pretende é a
revisão de benefício pensão por morte percebido por ela, a partir da revisão de
um benefício originário, estando limitada, portanto, ao direito próprio da
pensionista. Também não há que falar em falta de interesse processual, por
haver uma suposta possibilidade de alteração da renda inicial do benefício
originário, ensejando reflexo no seu.

Decido.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 99



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 570/580

5017015-04.2018.4.02.5001 500000318902 .V3 JES10769© JES10769

Até 27/6/1997 não havia previsão legal de prazo de decadência para a revisão
dos atos de concessão de benefícios previdenciários. A revisão podia ser
requerida a qualquer tempo, ressalvada a prescrição da pretensão em relação às
prestações vencidas há mais de cinco anos.

Foi a MP nº 1.523-9 (DOU 28-6-1997), convertida na Lei nº 9.528/1997, que,
alterando a redação do art. 103 da Lei nº 8.213/1991, instituiu o prazo de
decadência de dez anos para revisão.

Em julgamento com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal
decidiu em 16/10/2013 que o prazo de dez anos para a revisão de benefícios
previdenciários é aplicável aos benefícios concedidos antes da MP 1.523-9. Por
unanimidade, o Plenário deu provimento ao RE 626.489, interposto pelo INSS,
para reformar acórdão da Turma Recursal de Sergipe, que entendia inaplicável o
prazo decadencial para benefícios anteriores à vigência da MP. A decisão
estabeleceu também que o prazo de dez anos para pedidos de revisão passa a
contar a partir da vigência da medida provisória, e não da data da concessão do
benefício.

O relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o direito a
benefício previdenciário deve ser considerado como uma das garantias
fundamentais previstas na Constituição Federal, pois “se assenta nos princípios
da dignidade da pessoa humana e da solidariedade e nos valores sociais do
trabalho”. Segundo ele, a competência para estabelecer as regras
infraconstitucionais que regem este direito fundamental é do Congresso, e
apenas se a legislação desrespeitar o núcleo essencial desse direito é que
haverá invalidade da norma. “O fato de que, ao tempo da concessão, não havia
limite temporal para futuro pedido de revisão não quer dizer que o segurado
tenha direito adquirido a que tal prazo nunca venha a ser estabelecido.”

Segundo o voto do relator, o prazo decadencial introduzido pela Lei 9.528/1997
atinge somente a pretensão de rever o benefício, ou seja, de discutir a graduação
econômica do benefício já concedido. “A instituição de um limite temporal
máximo destina-se a resguardar a segurança jurídica, facilitando a previsão do
custo global das prestações sociais”, afirmou. “Em rigor, esta é uma exigência
relacionada à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário,
propósito que tem motivado sucessivas emendas constitucionais e medidas
legislativas. Em última análise, é desse equilíbrio que depende a própria
continuidade da previdência, para esta geração e outras que virão”, sustentou.

De acordo com o ministro, não há inconstitucionalidade na criação de prazo
decadencial razoável para a revisão dos benefícios já reconhecidos. Ele lembrou
que a lei passou a prever o mesmo prazo para eventuais pretensões revisionais
da administração pública que, depois de dez anos, também fica impedida de
anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis para seus beneficiários.
“Considero que o prazo de dez anos é inequivocamente razoável. É tempo mais
do que suficiente para a resolução de eventuais controvérsias interpretativas e
para que o segurado busque as informações relevantes” afirmou em seu voto.
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Admitindo-se a aplicabilidade da decadência do direito de revisão do ato
concessório dos benefícios anteriores à edição da MP nº 1.523-9, o prazo de
caducidade findou-se em 1º/8/2007. Nesse sentido dispõe a Súmula nº 8 da
Turma Regional de Uniformização da 2ª Região: 

"Em 01.08.2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato
concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.06.1997,
data de edição da MP nº 1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº
8.213/91. Precedente: processo nº 2008.50.50.000808-0."

Pois bem. Segundo dispõe o art. 103 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada
pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997, “é de dez anos o prazo de decadência de todo
e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de
concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do
recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar
conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.”

Por outro lado, recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
decidiu que a concessão da pensão por morte, embora legitime o pensionista a
pedir a revisão do benefício que o segurado instituidor recebia, não possui o
condão de reabrir o prazo decadencial para essa discussão (EREsp
1605554; 19.3.2019). 

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DERIVADA DE APOSENTADORIA
OBTIDA JUNTO AO INSS. DECADÊNCIA DECENAL. VIÚVA TITULAR
DE PENSÃO POR MORTE DE MARIDO APOSENTADO. MAJORAÇÃO
DA PENSÃO MEDIANTE A REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL
(RMI) DA PRETÉRITA APOSENTAÇÃO. INVIABILIDADE NO CASO
CONCRETO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA DECENAL
RELATIVAMENTE AO PEDIDO DE REVISÃO DA RMI DA
APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 103, CAPUT, DA LEI Nº 8.213/91,
COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997. 1. No caso concreto, a
autora, titular de pensão por morte, busca da majoração dos valores de seu
benefício, solicitando, para tanto, a prévia revisão da renda mensal inicial (RMI)
da aposentadoria de seu falecido esposo. 2. Em tal contexto, o pedido de revisão
da RMI da mencionada aposentadoria, com a consequente majoração da pensão
da viúva, acha-se inviabilizado, eis que, a teor do decidido em repetitivo no
REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/06/2013, "Incide
o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida
Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão
dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito
normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)". 3. Logo, na
hipótese em exame, a possibilidade de revisão da RMI da aposentadoria do
finado marido da pensionista quedou fulminada pela decadência de dez anos.
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Nesse sentido: REsp 1.526.968/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016. 4. Agravo
interno improvido

A propósito, recentemente, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU) cancelou o Tema 125 do Colegiado, que tratava do
marco inicial para a contagem do prazo decadencial do benefício de pensão por
morte, para se alinhar ao entendimento do STJ, acima exposto.

Na hipótese, como o benefício originário teve início em 5.5.1997, é certo que já
decorreu o prazo de dez anos para sua revisão, de modo que essa contagem não
pode ser reaberta para a dependente, parte autora desta demanda, haja vista a
possibilidade de revisão da RMI da aposentadoria do marido falecido está
fulminada pela decadência.

Dispositivo:

Ante o exposto, PRONUNCIO A DECADÊNCIA do direito autoral e
extingo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II,
do Código de Processo Civil."

Em 1997, foi instituída a decadência para os benefícios previdenciários. Com
efeito, foi a Medida Provisória nº 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997 que deu nova
redação ao art. 103 da lei 8.212/1991, instituindo a decadência previdenciária, o que ensejou a
edição da Súmula 8 da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, que assim estabelece:

Em 01.08.2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato
concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.06.1997,
data de edição da MP nº 1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº
8.213/91. Precedente: processo nº 2008.50.50.000808-0. (Publicado no Diário
da Justiça de 10 de julho de 2009, p.105)

Do conjunto de manifestações do STF e do STJ sobre a decadência, pode-se
extrair as seguintes premissas:

(a) é constitucional o prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de
benefício previdenciário, a incidir, inclusive, sobre os benefícios já concedidos
(RE n.º 626.489, Pleno do STF, repercussão geral);

(b) o prazo decadencial não atinge o ato de concessão de benefício
previdenciário (RE n. 626.589, Pleno do STF, repercussão geral), mas sim
qualquer revisão a ele atinente, como no caso dos pleitos articulados em ações
judiciais;

(c) o termo inicial do prazo decadencial para os benefícios concedidos antes do
advento da MP n. 1523/1997 é 1 de agosto de 1997 (RE n. 626.589, Pleno do
STF, repercussão geral);
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(d) nos casos de ações judiciais que versem sobre revisão fulcrada em matéria
de fato (reconhecimento de tempo especial e/ou rural, por exemplo), não
apreciada no ato da concessão do benefício, não ocorre a decadência para essa
questão (Acórdãos e Decisões Monocráticas da Primeira e da Segunda Turmas
do STJ, e. g., REsp 1491868), conforme entendimento do STJ.

Daí a razão pela qual a TNU, na sessão de 18/6/2015, haver cancelado a Súmula
n. 64 daquele colegiado a partir do decidido nos PEDILEFs de números 0503504-
02.2012.4.05.8102 e 0507719-68.2010.4.05.8400, ensejando a edição de nova Súmula, a de n.
81: “Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91, nos casos
de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas
pela Administração no ato da concessão”.

Além disso, recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o tema 544 dos recursos repetitivos, definiu que o prazo decadencial para revisão de
benefício originário não é renovado na concessão de pensão por morte.

No caso, o instituidor da pensão da autora requereu, em 05/05/1997 (Evento 1,
OUT7) a aposentadoria por tempo de contribuição, sendo esta concedida na mesma data. A
ação foi ajuizada em 23/11/2018, ou seja, quando já havia transcorrido o prazo decadencial.
Isso porque não se trata, na hipótese, de discussão de matéria de fato não apreciada pela
Administração no ato de concessão do benefício.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318902v3 e do código CRC 4b3bdbd2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5017015-04.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OLIZEIA ZANONI PA KIRMSE (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS BERKENBROCK (OAB RJ155930)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375877v2 e do código CRC f00afafc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5017560-74.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO DE SOUZA RAMALHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto  pela parte  autora em face da sentença
que extinguiu a ação sem a resolução de mérito. Em suas razões recursais (doc. 26 do Evento
34), alega, em síntese,  que (i) houve cerceamento ao direito de defesa, em razão da do
princípio da supremacia do mérito previsto no art. 5°, XXXV, da CF, (ii) demonstrou, nos
autos, ter formalizado o requerimento administrativo (Evento 13), (iii) deveria ser
considerado apenas o comunicado de decisão de concessão de auxílio-doença de 8/3/2018 a
30/5/2018, e (iv) inexiste a possibilidade de requerimento de aposentadoria por
invalidez. Contrarrazões (doc. 27 do Evento 37).

 

VOTO

A sentença julgou extinta a ação por ausência de interesse de agir, ante a
inexistência de prévio requerimento administrativo, sob os seguintes fundamentos: 

(...) Trata-se de ação ordinária em que a parte autora busca a percepção do benefício
previdenciário indicado na exordial.

Verifico, no entanto, que, nos moldes do despacho retro (DESPADEC1 - Evento 10), não há
nos autos a demonstração de que o pedido aqui formulado tenha sido efetivamente submetido
à Administração.

Em sendo assim, há de se reconhecer que a pretensão deduzida nesta ação não foi
devidamente apresentada em âmbito administrativo, realidade que, nos moldes da
jurisprudência do STF, impõe a extinção do feito pela ausência de interesse de agir:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem
de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento
ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever
legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
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diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura
o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar
acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir
e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural
informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC
10-11-2014) (destaquei)

Dispositivo:

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução de
mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do NCPC. (...)

A parte autora opôs embargos de declaração e o juízo a quo assim se manifestou
sobre as suas razões:

(...) Trata-se de Embargos de Declaração (Evento 23) opostos por ANTONIO DE SOUZA
RAMALHO em face da Sentença (Evento 17), ao argumento de que teriam ocorrido vícios
embargáveis, uma vez que foi intimada conforme evento 10 para comprovar que houve
requerimento administrativo prévio do pedido e manifestou que já havia sido juntado o
requerimento administrativo no evento 1, documento 4.

Intimado, o INSS apresentou documentos para comprovar a existência de processos que já
tratam dos mesmos elementos da demanda. (Evento 27).

É o relatório do necessário. Decido como segue.

Conforme se infere de simples análise processual, foi dada oportunidade para a parte autora
trazer aos autos a comprovação do requerimento administrativo prévio do pedido (auxílio-
doença com DER em 24/02/2016), conforme a orientação firmada pela Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (processo nº
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2005.72.95.006179-0/SC) no sentido de exigir a comprovação do prévio indeferimento do
pedido na via administrativa, sob pena de extinção do processo sem o exame do mérito, por
ausência de comprovação do interesse de agir da parte (Evento 10 – DESPADEC1).

Foi oportunizado também, se fosse o caso, a possibilidade da parte autora emendar a inicial e
modificar seu pedido, conforme trecho do despacho:

“Assim, comprove a parte autora, em 15 (quinze) dias, a existência de indeferimento do seu
pedido administrativamente como condição necessária ao exame de mérito da presente ação.
Em sendo o caso, poderá a parte autora emendar a inicial e modificar seu pedido
(especificando o NB e a DER e/ou DCB que pretende discutir).” (Evento10).

Com a intimação, a parte autora informou (PET1 – Evento 13) que como não é possível fazer
agendamento de requerimento administrativamente de aposentadoria por invalidez, foi
requerido o benefício de auxílio-doença, sendo que, o indeferimento deste benefício já havia
sido juntado ao processo no evento 1 (INDEFERIMENTO 5).

No entanto, a parte autora não cumpriu o despacho, tendo em vista que este determina que a
parte autora comprove o requerimento administrativo do pedido ora pleiteado que se refere ao
auxílio-doença com DER em 24/02/2016, conforme se extraí da exordial ou que se fosse o caso
emendasse a inicial. Porém, a parte autora apenas faz referência ao documento
(INDEFERIMENTO5 – Evento 1), que trata de benefício de auxílio-doença (NB 6222559267)
com DER em 08/03/2018.

Dessa forma, em se constatando tratar-se de benefícios distintos,  e à míngua de emenda à
inicial, verifica-se não ter sido comprovada a existência de indeferimento do pedido
administrativamente. Portanto, a presente ação não há  condição necessária ao exame de
mérito.

Assim, a alegação apresentada pela parte autora não merece respaldo. Ademais, em seus
embargos ela não apontou nenhum ponto obscuro, omisso, contraditório ou duvidoso da
sentença proferida. Em sendo assim, o recurso em tela é evidentemente descabido, não
podendo ser conhecido por este Juízo.

Em relação ao pedido de intimação exclusiva de determinado advogado, esclareço que tal
gerenciamento, no sistema e-Proc, deve ser realizado pelos próprios patronos, sendo de sua
responsabilidade eventual ausência de intimação de um ou outro advogado por omissão (erro
no cadastro) dos próprios causídicos.

Dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração do Evento 23, mas NEGO-LHES
PROVIMENTO. (...)

O autor ajuizou esta ação, em 30/11/2018, requerendo o reconhecimento do
direito à aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria total e definitivamente
incapacitado para o exercício de qualquer atividade remunerada. Com a inicial, ele apresentou
documento demonstrando que, em 8/3/2018, requereu o benefício previdenciário de auxílio-
doença, que lhe foi concedido com termo final em 30/5/2018. Pela leitura atenta da inicial,
pode-se concluir que o autor almeja o restabelecimento do auxílio-doença cessado em
30/5/2018, com a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
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Sendo assim, em virtude do benefício ter sido concedido com a fixação expressa
de DCB, há interesse de agir para a propositura da demanda diretamento no Judiciário, uma
vez que o Autor não se julgava apto a retornar as suas atividades laborativas.

 

Não obstante ao disposto no § 3° do art. 1.013 do CPC, a causa não está
devidamente madura, de modo a permitir que esta Turma Recursal conheça do mérito. Não é
possível, sem a realização de perícia médica,  que o pedido inicial seja apreciado por este
Colegiado, não só em razão de se evitar a supressão de instância, como também porque se
faz necessário observar o devido processo legal, uma vez que nem sequer houve citação do
INSS na instância de origem.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
anular a sentença que indeferiu a petição inicial. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341701v7 e do código CRC c6ef91db.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5011843-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AGNES RANGEL ZANETTI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a averbação de tempo
de contribuição de 29/5/2008 a 7/9/2011 e a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição desde 11/10/2017. Em suas razões recursais (Evento 19), alega, em síntese, que
deve ser procedida a reafirmação de DER, considerando-se a data da implementação dos
requisitos para o recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência
do fator previdenciário. Afirma que, após a data do requerimento administrativo, e mesmo
após a data do ajuizamento da presente ação, continuou laborando e vertendo contribuições
previdenciárias em favor do INSS, de modo que, computando-se tal período que a continuou
ostentando a condição de segurada obrigatória da Previdência Social, passou a implementar
as condições necessária ao recebimento da aposentadoria por tempo de contribuição de forma
integral, ou seja, sem incidência do fator previdenciário. Contrarrazões de Evento 23. 

VOTO

O segurado tem direito à concessão de aposentadoria por tempo de contriubição
com a opção de não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma de
sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da Lei
n. 8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.183/2015.

Admite-se a reafirmação da DER, prevista pela Instrução Normativa n. 77/2015
do INSS e ratificada pela Instrução Normativa n. 85/2016, também em sede judicial, nas
hipóteses em que o segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício
após a conclusão do processo administrativo, admitindo-se o cômuto do tempo de
contribuição inclusive quanto ao período posterior ao ajuizamento da ação, desde que
observado o contraditório, e até a data do julgamento do recurso contra a sentença (TR4,
5007975-25.2013.4.04.7003, DJ 18/4/2017). 

Segundo o STF, o segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício em
conformidade com as regras vigentes quando da implementação das condições para a
concessão (RE 269.407 e RE 266.927). Assim, o segurado tem direito à concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição com a opção de não incidência do fator
previdenciário quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição
atingir os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei n.
13.183/2015. 
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Compulsando os autos, nota-se que o autor ajuizou a ação requerendo
a concessão da aposentadoria "retroagindo a DIB (data de início do benefício) à DER (data
de entrada do requerimento)" (Evento 1). De fato, não foi deduzido pedido de concessão de
aposentadoria com DIB posterior mediante reafirmação da DER, conforme bem destacou o
juízo a quo na decisão de Evento 13. 

Ocorre que o art. 181-B da Lei 8.213/1991 assim dispõe:

Art. 181-B.  As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela
previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis. 

Parágrafo único.  O segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que
manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do
primeiro de um dos seguintes atos:  I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou 
II - saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de
Integração Social.                         

Pela leitura da sentença de Evento 7, nota-se que houve deferimento de tutela
provisória de urgência para que o INSS implantasse o benefício concedido em 45 dias. No
Evento 16, observa-se que a autarquia cumpriu a ordem judicial. 

Em consulta ao sistema PLENUS (Evento 30), nota-se que nenhuma das
parcelas do benefício determinado na sentença foi paga ao autor, não obstante o estado de
ativo do benefício de n.  1898912847. Assim, faz o autor jus ao recebimento do melhor
benefício na data em que reuniu os requisitos para tanto (aposentadoria por tempo de
contribuição com proventos integrais e sem a incidência de fator previdenciário).

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento
determinar a implantação de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos
integrais sem a incidência de fator previdenciário, na data em que ele reuniu os requisitos,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas e condenação em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277822v7 e do código CRC 5947801b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5011843-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AGNES RANGEL ZANETTI (AUTOR)
ADVOGADO: WILMA CHEQUER BOU HABIB (OAB ES005584)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento determinar a implantação de aposentadoria
por tempo de contribuição, com proventos integrais sem a incidência de fator previdenciário,
na data em que ele reuniu os requisitos, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos.
Sem custas e condenação em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376321v2 e do código CRC 3d843c5d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5015839-87.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RUBENS JACINTO DE ALMEIDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial. 

Em suas razões recursais (Evento 22), alega, em síntese,  que (i) quanto ao
período de 17/9/1981 a 6/10/1986, ao analisar a CTPS original, o magistrado concluiu que o
vínculo empregatício em verdade, terminou em 06/10/1980, afirmando que a grafia da data de
saída registrada na carteira de trabalho refere-se ao ano de 1980 e não 1986, (ii) todavia,
diante da imagem da CTPS colacionada na sentença, fica evidente que a data de saída ali
registrada é 06/10/1986, (iii) a data de admissão – 23/06/1980 – foi escrita com um número
zero cujos contornos da grafia são claros e indubitáveis, o que não se verifica no registro da
data de saída, (iv) na data de saída, o numeral que acompanha o oito para a formação do ano é
visivelmente diverso do zero descrito na data de admissão e seus traços são idênticos ao do
número 6 utilizado para designar o dia do mês da data de saída, (v) diante da caligrafia
exposta na CTPS em questão, resta bem claro que o número utilizado para a descrição do ano
de saída não é o zero, mas sim o seis, levando à conclusão de que o vínculo empregatício teve
o seu término em 06/10/1986, (vi) os documentos anexos evidenciam que trabalhou com
carteira assinada para diversos empregadores, inclusive no período não computado como
tempo de contribuição pelo INSS, qual seja, de 23/06/1980 a 06/10/1986 para o empregador
Paulo Cabral Prado, (vii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Turmas
Recursais, e da Turma Nacional de Uniformização é uníssona ao conferir ao empregador a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias de seu respectivo
empregado, nos termos do art. 30, inciso I, “a” da Lei 8.212/1991, sendo que a falta de
comprovação do recolhimento das contribuições não gera aconclusão de que não foi
cumprida, pelo empregado, a carência exigida por lei,  (viii) o art. 62, § 1º, § 2º, I “a” do
Decreto nº 3.048/1999 estabelece que a Carteira de Trabalho e Previdência Social constitui
documento hábil a comprovar o tempo de serviço, constituindo, portanto, tempo de
contribuição na forma do art. 60, (ix) a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS não
apresenta qualquer tipo de rasura que comprometa sua veracidade, logo é prova suficiente de
tempo de serviço para fins previdenciários, (x) os contratos de trabalho registrados na CTPS
dos empregados gozam de presunção de veracidade, como é do entendimento doutrinário e
jurisprudencial, (xi) a sentença aduz que as competências de 02/1996, 03/1996, 04/2001 e
03/2005 a 03/2006 não podem ser averbadas como tempo de contribuição, visto que estão
registradas no CNIS com indicadores de recolhimento abaixo do valor mínimo, (xii)
compulsando o referido CNIS (Evento 04 – OUT1), verificam-se recolhimentos abaixo do
valor mínimo nas competências de 02/1996, 03/1996, 04/2001 e 05/2005 a
03/2006, porém não há qualquer registro de irregularidade nas competências de 03/2005 e
04/2005, (xiii) de acordo com o que se visualiza no CNIS, os meses de 03/2005 e 04/2005

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 101



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 5/557

5015839-87.2018.4.02.5001 500000340785 .V10 JES10515© JES10515

tiveram recolhimentos válidos e regulares, de modo que devem ser averbados como tempo de
contribuição, e (xiv) devem ser devidamente averbadas, como tempo de contribuição, as
competências de 03/2005 e 04/2005.

Contrarrazões (Evento 25).

VOTO

A anotação do vínculo empregatício na CTPS goza de presunção relativa, não
sendo necessária a comprovação do pagamento das contribuições previdenciárias por parte do
empregado, que não pode ser penalizado diante da inadimplência de uma obrigação imposta
tão-somente ao empregador, nos termos do art. 30, I, a e b, da Lei 8.212/1991, até porque
cabe ao INSS a fiscalização de tais exações, possuindo, de toda forma, meios próprios para
obter eventuais parcelas devidas em sede de ação de cobrança. 

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

No caso, verifica-se que não há rasuras na CTPS apresentada, sendo, portanto,
válidas as informações ali consignadas. Quanto à data, é de fácil percepção o registro do
vínculo empregatício registrado: 23/6/1980 a 6/10/1986.

Dessa forma, deve ser averbado o período em questão como tempo contributivo
e para fins de carência. 

A respeito das contribuições individuais com recolhimento a menor, o autor
admite que houve recolhimentos abaixo do valor mínimo nas competências de 02/1996,
03/1996, 04/2001 e 05/2005 a 03/2006, fazendo ressalva com relação às competências de
03/2005 e 04/2005. 

Em análise ao espelho do CNIS apresentado no Evento 4, nota-se que, de fato,
não há informação a respeito de recolhimento abaixo do valor mínimo nas competências de
3/2005 e 4/2005, devendo elas serem, portanto, consideradas no cálculo do benefício
almejado. 

Agora, resta saber se, na DER em 20/3/2017, o autor reuniu tempo suficiente
para obtenção da aposentadoria pleiteada. Consta que o INSS apurou o tempo de 31 anos, 8
meses e 25 dias. 

Apenas o período a ser averbado de 7/10/1980 a 6/10/1986 é suficiente para
demonstrar que houve o cumprimento da carência do benefício em 20/3/2017. 
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Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a averbação do vínculo empregatício de 23/6/1980 a 6/10/1986, no CNIS, e
determinar a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em 20/3/2017. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340785v10 e do código CRC b9377727.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5015839-87.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RUBENS JACINTO DE ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a averbação do vínculo
empregatício de 23/6/1980 a 6/10/1986, no CNIS, e determinar a concessão de
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS
INTEGRAIS desde a DER em 20/3/2017. Para a atualização das parcelas, determino a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com
base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar
do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no
máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376016v2 e do código CRC 79e7b1d8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5006131-13.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ATAIDE PEREIRA PIMENTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento
de tempo de serviço especial no período de 29/12/1970 a 31/3/1977 e de averbação do
período de 1º/2/2001 a 18/8/2006 e ainda julgou improcedente a pretensão inicial quanto ao
pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. 

Em suas razões recursais (Evento 24), alega, em síntese,  que (i) a controvérsia
recursal gira em torno da suposta falta de interesse de agir  em razão da juntada de
documentação complementar na fase judicial, o que, em princípio, teria entendido o 
magistrado a quo como ausência de pretensão resistida, importando na desnecessidade de
intervenção jurisdicional, (ii) ocorre, porém, como bem sopesado na oportunidade da
manifestação apresentada ao Evento 10, não está-se diante de caso passível de extinção do
feito, (iii) ele não inovou quanto à pretensão de ver reconhecida a especialidade do período de
29/12/1970 a 31/03/1977 e averbação urbana do período de 01/02/2001 a 18/08/2006, haja
vista que, quando do processo administrativo, apresentou o respectivo formuário e a CTPS,
documentos os quais, já naquela oportunidade, eram passíveis de fazer prova do alegado, ou
ao menos serviram para levar ao conhecimento da autarquia o interesse que voltou a ser
discutido na seara judicial, (iv)  não se trata de matéria desconhecida, sendo o indeferimento
administrativo do benefício suficiente a demonstrar existência do interesse de agir da
demanda em comento, (v) considerando a negativa do benefício – no qual o reconhecimento
da especialidade laboral e cômputo do vínculo registrado em CTPS já eram pontos nucleares
para a concessão do benefício pretendido – e ultrapassados os prazos recursais caberia a ele,
administrativamente, apenas o manejo de pedido revisional, situação que permite a imediata
propositura de demanda judicial, tendo em vista de não ser exigido do segurado o
exaurimento das instâncias administrativas para que possa ser levada a lide ao Poder
Judiciário, (vi) ainda que nenhuma das situações anteriores sejam consideradas, certo é que,
em que pese suposta possibilidade de falta de interesse de agir, há nos autos a apresentação de
contestação por parte da requerida (Evento 5), na qual, no mérito, sustenta a improcedência
da demanda em vista da suposta inviabilidade de se considerar a especialidade do período de
29/12/1970 a 31/03/1977 e cômputo do vínculo urbano correspondente ao período de
01/02/2001 a 18/08/2006, o que demonstra a cabal resistência da autarquia à pretensão
mesmo diante das provas que já haviam sido produzidas nos autos administrativos e provas
complementares apresentadas na ocasião da demanda judicial, não havendo o que se falar em
falta do interesse de agir, (vii) ainda que se tratasse de pedidos e provas acrescentados apenas
na seara judicial, o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido
de que os efeitos do reconhecimento da especialidade laboral, por exemplo, são retroativos à
data do requerimento inicial do benefício (DER), posto que o reconhecimento posterior não
compromete a existência do direito adquirido nem confere ao segurado nenhuma vantagem de
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que já não integrasse seu patrimônio jurídico naquela época, o que, por analogia, também se
aplica à comprovação de vínculo cuja anotação também já se encontrava aposta em CTPS, e
(viii) consta, nos autos, apresentação de contestação específica refutando o direito  ao
reconhecimento da especialidade laboral do período de 29/12/1970 a 31/03/1977 e averbação
do vínculo urbano correspondente ao interstício de 01/02/2001 a 18/08/2006, não merecendo
acolhida a alegada falta de interesse de agir.

 Contrarrazões (Evento 27).

VOTO

O autor ajuizou esta ação pugnando pelo (i) reconhecimento de exercício de
atividade especial no período de 29/12/1970 a 31/03/1977, (ii) a averbação de tempo de
serviço relativo ao período de 01/02/2001 a 18/08/2006, em que prestou serviços à empresa
Solo Transportes Rodoviários Ltda. e (iii) a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição desde a DER em 28/4/2010, com a compensação das parcelas pagas a esse título
desde 24/11/2014 (NB 41/170.643.304-0). 

O INSS, em sua contestação, suscitou, preliminarmente, ausência de interesse
dea gir por falta de prévio requerimento administrativo. Afirmou que, no pedido
administrativo de aposentadoria na DER de 28/04/2010, não houve  juntada da cópia do
processo trabalhista, havendo mera anotação na CTPS, motivo pelo qual a autarquia não teve
a oportunidade de se manifestar sobre os pedidos constantes na exordial. 

A sentença entendeu que não haveria interesse de agir com relação ao período
de 29/12/1970 a 31/03/1977, em razão de ausência de juntada do laudo técnico elaborado pela
empresa empregadora sinalizando a exposição a agente insalubre, e ainda em face do período
de 1/2/2001 a 18/8/2006, por ausência de apresentação de elementos que pudessem
corroborar a mera anotação da CTPS, oriunda de decisão homologatória de acordo, conforme
os seguintes fundamentos:

(...) Para comprovar condição especial de trabalho no período de 29/12/1970 a 31/3/1977, o
autor exibiu formulário DSS-8030 emitido pela empresa Refrigerantes Vitória S.A. / Perma
Indústria e Comércio S.A. (evento 1_PROCADM6, fl. 7). O documento informa que o autor
exerceu a atividade de “Inspetor de produção / Servente” “em área de produção”. O PPP
atesta exposição a ruído, em intensidade de 94 dB(A), e a calor (“temperatura ambiental de
28,3 IBTG”).

O ruído e o calor são agentes nocivos quantitativos (e não qualitativos), ou seja, só
configuram condição especial de trabalho quando ultrapassam o limite de tolerância. Somente
um perito pode, para tanto, medir tecnicamente o nível de ruído e de calor. Por isso é que os
laudos técnicos sempre foram necessários para permitir o enquadramento por exposição a
ruído e calor, mesmo antes da MP 1.523/96 (DOU 14.10.96; depois convertida na Lei
9.528/97), que instituiu a exigência de laudo técnico.

Ocorre que, no presente caso, o formulário DSS-8030 expressamente atesta que a empresa não
tinha laudo técnico (item 5).
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O autor, porém, exibiu LTCAT produzido em 1999, com base em levantamento ambiental
realizado na empresa Perma Indústria e Comércio S.A. (evento 1_OUT10). O LTCAT informa,
para a função de Auxiliar de Produção em “Área de produção”, exposição a ruído em nível
médio superior a 86 dB(A). O autor apontou o LTCAT como “prova por similaritude –
exercício de atividade em condições de trabalho análogas a do requerente” (evento 1_OUT10,
fl. 1).

Ocorre que esse laudo técnico pericial não foi exibido no processo administrativo.

Em relação ao pedido de averbação de tempo de contribuição, consta na CTPS anotação de
contrato de trabalho com a empresa Solo Transporte Rodoviário Ltda., com admissão em
1º/2/2001 e saída em 18/8/2006 (evento 1_PROCADM5, fl. 6). Esse período, porém, não foi
computado no cálculo de tempo de contribuição elaborado no processo administrativo (evento
1_PROCADM6, fls. 22-23).

O vínculo de emprego foi registrado na CTPS em decorrência de conciliação homologada em
reclamação trabalhista (evento 1_OUT8). 

Contudo, o autor também não instruiu o requerimento administrativo com nenhum documento
referente à reclamação trabalhista em que foi reconhecido o vínculo de emprego no período de
29/12/1970 a 31/3/1977.

No presente caso, tanto o pedido de enquadramento de atividade especial como o pedido de
averbação de tempo de contribuição estão fundamentados em prova documental que não foi
apresentada por ocasião do requerimento administrativo. 

Se o requerente não exibiu tais documentos no processo administrativo, a omissão do INSS em
reconhecer a condição especial e averbar o tempo de contribuição foi legítima. 

Sem o prévio requerimento administrativo, o INSS não é provocado a se manifestar sobre a
pretensão do segurado ou do dependente. Nesse caso, o INSS fica sem poder esboçar
concordância ou discordância em relação à pretensão do interessado. Como a pretensão do
interessado não é resistida, não há necessidade de intervenção jurisdicional. É por isso que,
sem prévio requerimento administrativo, falta interesse de agir (por falta de necessidade de
intervenção jurisdicional), prejudicando a admissibilidade do julgamento do mérito. O
Supremo Tribunal Federal já decidiu com repercussão geral que nas pretensões de concessão
de benefício previdenciário o interesse de agir pressupõe a prévia formulação de requerimento
administrativo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...) (STF,
RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10-11-2014)

Dispositivo

Extingo o processo sem resolução de mérito em relação aos pedidos de reconhecimento de
tempo de serviço especial no período de 29/12/1970 a 31/3/1977 e de averbação do período de
1º/2/2001 a 18/8/2006. (...)
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Compulsando os autos do processo administrativo, nota-se que o autor, na
ocasião, ou seja, na DER em 28/4/2010, pretendeu o reconhecimento de atividade especial no
período em questão, conforme despacho da autarquia em 2/7/2010 (Evento 1, PROCADM6). 

Não cabe cogitar da falta de interesse de agir nem mesmo pela ausência de
postulação de aposentadoria especial na ocasião do requerimento do benefício na via
administrativa (muito menos em caso de falta de juntada de laudo técnico), tendo em vista o
dever da autarquia de orientar o segurado de forma adequada no tocante ao cômputo correto
dos períodos trabalhados, inclusive quanto à especialidade (TRF, 4ª Região, AC 5050818-
14.2013.404.7000, Segunda Seção, DJ 27/02/2015). 

Parte da jurisprudência vem entendendo que, nas demandas visando à obtenção
ou revisão de benefício previdenciário mediante cômputo de tempo de serviço especial, em
que, embora tenha havido requerimento prévio de aposentadoria, não houve
pedido específico, na via administrativa, de reconhecimento de tempo de serviço sob
condições nocivas, não há justificativa, em princípio, para a extinção do feito sem apreciação
do mérito, a menos que a situação seja aquela em que, além de inexistir pedido específico da
verificação da especialidade por ocasião do requerimento do benefício e documentação que a
pudesse comprovar, for absolutamente inviável, em face da atividade exercida (vendedor em
loja de roupas, por exemplo), a consideração prévia da possibilidade de reconhecimento da
especialidade.

No caso, por outro lado, o autor requereu, administrativamente, o
reconhecimento de exercício de atividade especial de 29/12/1970 a 31/03/1977, porém não
apresentou o laudo técnico que serviu de base para a expedição do PPP, o que levou ao
indeferimento do pedido, conforme se  se depreende da decisão técnica da autarquia. 

Assim, ao contrário do que afirma a sentença, o autor possui sim interesse de
agir no pedido de reconhecimento de atividade especial de 29/12/1970 a 31/03/1977 e, como
o INSS adentrou o mérito, passa-se à análise da especialidade pugnada, em homenagem à
teoria da causa madura. 

Para o período de 29/12/1970 a 31/03/1977, em que o autor laborou para a
empresa Refrigerantes Vitória S/A, o PPP de Evento 1 (PROCADM6) demonstra que ele
laborou como inspetor de produção/servente, no setor de produção, com exposição a ruído de
94,0 dB (acima do limite permitido em lei) e calor (temperatura ambiental de 28,3 IBUTG),
de forma habitual e permanente. Ocorre que não há referência ao profissional habilitado que
procedeu aos registros ambientais, o que presumiria a elaboração de laudo técnico. 

Considerando que a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais
do Trabalho é obrigatória sempre que o agente nocivo à saúde do segurado for ruído, não há
como reconhecer o exercício de tempo especial de 29/12/1970 a 31/03/1977 em razão de
exposição de tal agente físico. 

Quanto à exposição a calor, vale registrar que a  exposição ao calor só
caracteriza atividade especial quando ultrapassa determinado limite de tolerância,
dependendo da época em que o segurado trabalhou. Para as atividades exercidas até 5/3/1997,
o quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 estabelecia como parâmetro a temperatura de 28 °C,
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desde que proveniente de fontes artificiais (exclui calor gerado por fonte natural, como o sol).
Já para as atividades desempenhadas no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, o enquadramento
da atividade especial por exposição ao calor deve seguir a regulamentação constante da NR-
15.

Pela leitura do PPP ora em exame, verifica-se que a concentração do agente
calor se deu em 28,3 ºC, ou seja, acima do limite permitido em lei. 

Dessa forma, deve ser reconhecido o exercício de tempo especial de 29/12/1970
a 31/03/1977 por exposição ao agente calor. 

Com relação ao período de 01/02/2001 a 18/08/2006, em que o autor
supostamente prestou serviços à empresa Solo Transportes Rodoviários Ltda., na qualidade
de empregado, não houve pedido administrativo no sentido de averbar tal vínculo de trabalho
reconhecido na Justiça de Trabalho. 

Todavia, o STF, no julgamnto do Recurso Extraordinário (RE) 631240, firmou o
entendimento de que a exigência de requerimento prévio também não se aplica nos casos em
que a posição do INSS seja notoriamente contrária ao direito postulado, que é a situação dos
autos. Assim, como o INSS, em sua contestação adentrou o mérito, deve ser analisa a questão
em homenagem ao princípio da causa madura. 

A  jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a sentença trabalhista
(homologatória de acordo) pode ser considerada como início de prova material, sendo apta a
comprovar o tempo de serviço prescrito no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, desde que
fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da atividade laborativa nos
períodos alegados:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE
SERVIÇO. PROVA MATERIAL. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE
ACORDO. UTILIZAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS A
SUBSIDIAR O PEDIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia em determinar se, no caso dos autos, a sentença trabalhista
homologatória de acordo constitui ou não início de prova material, apta a comprovar a
carência exigida para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

2. A jurisprudência do STJ é de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início
de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço prescrito no art. 55, § 3º da
Lei 8.213/91, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da
atividade laborativa nos períodos alegados.

3. Essa é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a condenação do empregador ao
recolhimento das contribuições previdenciárias, em virtude do reconhecimento judicial do
vínculo trabalhista, demonstra, com nitidez, o exercício de atividade remunerada em relação
ao qual não houve o devido registro em época própria.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 308370 RS 2013/0062174-0, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 12/9/2013)
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A jurisprudência da TNU também se posiciona no mesmo sentido, conforme
julgado a seguir:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL RECONHECIDO EM
SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 31 DA TNU. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO ENTENDIMENTO DA TNU.
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

1. Prolatado acórdão pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina, a qual manteve a
sentença que julgou procedente o pedido de averbação de tempo rural reconhecido em
sentença trabalhista homologatória de acordo, com a consequente concessão de
aposentadoria por idade.

2. Pedido de uniformização de jurisprudência interposto, tempestivamente, pelo INSS, com
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alegação de que o acórdão é divergente do
entendimento do STJ, segundo o qual a sentença trabalhista homologatória de acordo somente
poderá ser considerada como início de prova material se na referida ação trabalhista houver
produção de provas. Cita como paradigmas os seguintes julgados: EREsp nº 616.242/RN,
AgRg no REsp nº 837.979/MGe REsp nº 565.933/PR.

3. Incidente admitido na origem.

4. Esta TNU adotou entendimento no sentido de que a sentença trabalhista transitada em
julgado, seja ela objeto ou não de homologação de acordo, serve como início de prova
material. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgado desta TNU: “SENTENÇA
TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA. EFICÁCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. ENTENDIMENTO ASSENTADO NA TNU. 1. O não reconhecimento da
eficácia da sentença trabalhista transitada em julgado, seja ela objeto de homologação, sem a
produção de prova, ou de julgamento meritório, com a produção de prova documental,
naquele feito, fere o princípio da proteção da coisa julgada, consagrado em sede
constitucional como corolário do princípio da segurança jurídica, conforme entendimento
assente nesta TNU. 2. Incide ao presente caso o artigo 468 do CPC, que dispõe que a
sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das
questões decididas. 3. Incidente de uniformização a que se nega provimento.”(PEDILEF
200583005213238. Relator: Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ: 15/03/2010).

5. Tal entendimento encontra-se consolidado através da Súmula nº 31, in verbis: A anotação
na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material
para fins previdenciários.

6. No caso dos autos, o acórdão recorrido admitiu como início de prova material a sentença
homologatória do acordo trabalhista em que houve o reconhecimento do vínculo
empregatício desenvolvido pela parte autora, corroborado, ressalte-se, por prova
testemunhal. Assim, tal entendimento está de acordo com o posicionamento consolidado
desta TNU. Por tal razão, aplica-se a Questão de Ordem nº 13, in verbis: Não cabe Pedido de
Uniformização quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido.”

7. Incidente não conhecido.
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No caso, o autor, para comprovar a alegada prestação de serviço para a
empresa Solo Transportes Rodoviários Ltda. apresentou tão-somente a inicial da reclamação
trabalhista e a sentença homologatória de acordo proferida pela Justiça do Trabalho, como
também a CTPS demonstrando o registro extemporâneo do vínculo de trabalho, o que não é
suficiente para reconhecer o período em questão para fins de carência do benefício almejado,
ante a ausência de início de prova material do alegado vínculo empregatício (por exemplo,
recibos de pagamento de salários etc.). Por outro lado, consta as guias da Previdência Social
constando o recolhimento de contribuições previdenciárias de 2/2001 a 8/2006. 

Na inicial, o autor requereu, mesmo que de forma genérica, a produção de prova
testemunhal e, na inicial da reclamação trabalhista, também pugnou pela prova oral. A
realização desse meio de defesa seria essencial para ampliar a eficácia do início de prova
material apresentado (sentença homologatória de acordo), oportunidade em que o autor
poderia ter demonstrado o vínculo empregatício impugnado.

Assim, ante o manifesto cerceamento ao direito de defesa, deve ser parcialmente
anulada a sentença para que a parte autora tenha a oportunidade de comprovar o vínculo
empregatício com a empresa Solo Transportes Rodoviários Ltda. através de prova
testemunhal. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
reconhecer o exercício de atividade especial de 29/12/1970 a 31/03/1977 e determinar a
nulidade parcial da sentença, com relação ao período de 01/02/2001 a 18/08/2006, ante o
cerceamento ao direito de defesa, nos termos da fundamentação, devendo os autos retornarem
ao juízo de origem para a realização de prova testemunhal com fins de comprovação do
vínculo empregatício com a empresa Solo Transportes Rodoviários Ltda. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294712v46 e do código CRC 7290ca7f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5006131-13.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ATAIDE PEREIRA PIMENTA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE ALCIDES BORGES DA SILVA (OAB ES006803)
ADVOGADO: VANESSA DE FREITAS LOPES (OAB ES017592)
ADVOGADO: THAÍS MONTEIRO BAPTISTA (OAB ES022120)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o exercício de atividade especial de 29/12/1970 a 31/03/1977 e
determinar a nulidade parcial da sentença, com relação ao período de 01/02/2001 a
18/08/2006, ante o cerceamento ao direito de defesa, nos termos da fundamentação, devendo
os autos retornarem ao juízo de origem para a realização de prova testemunhal com fins de
comprovação do vínculo empregatício com a empresa Solo Transportes Rodoviários Ltda.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000377467v2 e do código CRC 81177e68.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5002128-15.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSICLEIA MARCOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, determinando a averbação de serviço especial
de 1º/1/1999 a 19/12/2016 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde
19/12/2016.

Em suas razões de Evento 30, o INSS alega, em síntese, que (i) a atividade de
"técnico de laboratório", por si só, não pressupõe o contato direto e efetivo com os agentes
biológicos, nos termos previstos no decreto previdenciário, mesmo porque havia a utilização
de EPI eficaz que tornava a atividade totalmente salubre, (ii) a exposição aos agentes
biológicos, por expressa determinação legal, deve ser direta, habitual, permanente e
obrigatória, (iii) o contato obrigatório é aquele no qual efetivamente existem indícios claros
ou a certeza prévia do contato com pacientes e materiais contaminados, como característica
das tarefas típicas adstritas à função enquadrada, (iv) a análise da legislação permite que se
conclua que os agentes biológicos que se enquadram na legislação de regência da
aposentadoria especial para qualquer período são aqueles de natureza infectocontagiosa, ou
seja, de alta transmissibilidade e, por exemplo, existentes nos setores de isolamento de
hospitais, trabalhos com autópsias, laboratórios de anatomopatologia, trabalhos em
biodigestores, fossas sépticas e galerias, trabalhos com lixo urbano ou rural, manipulação de
vacinas etc., (v)  analisando o PPP apresentado quanto à descrição da atividade, forçoso
concluir que a função de "técnica de laboratório" no período em questão não demandava o
contato direto e obrigatório, bem como habitual e permanente, com portadores de doenças
infectocontagiosas ou materiais contaminados, sendo tal contato apenas potencial, ou seja,
não há certeza que tal ocorra cotidianamente, por isso sendo caracterizado como um contato
eventual e, ainda, intermitente, (vi) a atividade de "técnica de laboratório", como descrito no
referido PPP, até pode ter contato com algum agente biológico, mas, com certeza, tal contato
é eventual, (vii) restou comprovado o uso de EPI eficaz, tornando as atividades salubres, o
que por si só afasta o enquadramento especial de tais períodos, e (vii) se mantido benefício
previdenciário, merece reparo a sentença para alterar o índice de correção a ser aplicado de
modo a aplicar o previsto art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.
11.960/2009 ou, subsidiariamente, o INPC por ser tratar de condenação ao pagamento de
verba previdenciária.

Sem contrarrazões do INSS. 

VOTO
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A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do
Decreto 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto 53.831/1964 e anexo II do Decreto
83.080/1979).

 O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Antes da Lei 9.032/1995 era inexigível a comprovação da efetiva exposição a
agentes nocivos; o reconhecimento do tempo de serviço especial era possível apenas em face
do enquadramento na categoria profissional do trabalhador ou em face de sua sujeição a
agentes nocivos, o que poderia ser provado por qualquer meio, à exceção do trabalho exposto
a ruído e calor, com relação ao qual sempre se exigiu medição técnica.

A partir da vigência da Lei 9.032/1995, ou seja, a partir de 29/4/1995, tornou-se
inviável o enquadramento por categoria profissional. Desde então, houve a necessidade de
comprovação da sujeição a agentes nocivos, por qualquer meio de prova, até o início da
vigência do Decreto 2.172/1997. Com a superveniência do decreto, em 5/3/1997, a prova
deve ser feita por meio do formulário previsto em regulamento, o qual terá de ter lastro em
laudo técnico.

 Cabe acrescentar que, a partir de 3/12/1998, passou a viger nova redação do §
1º do art. 58 da Lei 8.213/1991 (dada pela Lei 9.732/1998), que passou a referir à
comprovação da exposição a agentes nocivos “... nos termos da legislação trabalhista”. Por
conseguinte, desde então (3/12/1998, a exposição deverá ser apurada quantitativamente, nos
casos em que a legislação trabalhista assim dispõe (anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15); ou
deverá ser apurada qualitativamente, também seguindo o disposto na legislação trabalhista
(anexos 6, 13 e 14 da NR-15). É o que decorre do art. 278 da IN 77/2015 do INSS e dos arts.
64, § 2º, e 68, § 2º, do Decreto  3.048/1999.

 De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-
se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes
ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de
laboratório.  Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964
considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência
médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”.
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 Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 4.882/2003,
por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão “micro-
organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques);  contato com lixo urbano (coleta e
industrialização).

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 1º/1/1999 a
19/12/2016 em razão de exposição a agentes biológicos.

O PPP de Evento 1 expedido pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de
Misericórdia de Vitória demonstra que, no período impugnado, a autora laborou como técnica
de laboratório, no Setor Laboratório de Patologia/Parasitologia, estando exposta a vírus,
bactérias, fungos e protozoários, porém com a utilização de EPI eficaz. Consta que as
atividades consistiam em "exercer a organização e preparação do ambiente, equipamentos e
produtos a serem utilizados em aulas práticas, assim como auxiliar os professores no
acompanhamento das aulas, de modo a contribuir para o adequado desempenho da área e o
alcance dos resultados da EMESCAM". 

Como se observa, assiste razão ao recorrente, porque não se vislumbra o
contato, pelo menos habitual, com agentes biológicos nos termos do Anexo XIV da NR-15,
que faz referência a "trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais
ou com material infectocontagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da
saúde humana". 

Além disso, consta, no documento apresentado, que houve utilização de EPI
eficaz. 

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: 
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Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial. 

Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia
do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

Considerando que a própria autora apresentou o PPP sinalizando o uso de EPI
eficaz, sendo que em nenhum momento suscitou a ineficácia do EPI utilizado, deve ser
afastada a especialidade também por esse motivo. 

Os elementos dos autos demonstram que a autora, na DER, em 19/12/2016,
contava com 27 anos, 6 meses e 23 dias. Em consulta ao sistema CNIS, nota-se que a autora
mantém ainda o último vínculo empregatício iniciado em 1/1/1999. Porém, mesmo
considerando o tempo contributivo após a DER, nota-se que ela não reuniu ainda o período de
carência necessário para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais:
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Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
02/01/1989 11/09/1991                     983            1,00                983      2     8   10
03/02/1992 30/08/1992                     210            1,00                210     -      6   28
01/09/1992 27/12/1996                   1.579            1,00             1.579      4     3   28
01/04/1997 30/09/1997                     183            1,00                183     -      6     1
01/01/1999 31/07/2019                   7.517            1,00             7.517    20     7     4

         
 Total:           10.472    28     8     9

         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:      
  ou do sexo feminino:  x     
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                360     -    11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.310    30   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:                838      2     3   17
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                  -      -     -     -  
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:             9.125    25    -     -  
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 88,49%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 88,45%     
         

Como não houve pedido subsidiário, na inicial, para a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos proporcionais, não há que se falar
em deferimento desse benefício, para o qual a autora possui tempo de carência suficiente. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
afastar a especialidade reconhecida na sentença de 1º/1/1999 a 19/12/2016, revogando-se a
tutela provisória de urgência, sem a cobrança das parcelas já pagas a esse título, nos termos
da fundamentação. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293564v30 e do código CRC 3ddb57c1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002128-15.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSICLEIA MARCOS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS BARRETO (OAB ES014129)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a especialidade reconhecida na sentença de 1º/1/1999 a 19/12/2016,
revogando-se a tutela provisória de urgência, sem a cobrança das parcelas já pagas a esse
título, nos termos da fundamentação. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376059v3 e do código CRC 91142732.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5015387-77.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALDAIR GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial  os períodos
de 18/2/1995 a 31/12/1997, 21/4/1999 a 31/10/2014 e 1/11/2014 a 7/6/2018 e determinando a
concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, de nº 166.866.857-0, a partir do
requerimento administrativo (DER: 26/7/2018).

Em suas razões, alega que (i) a atividade de vigilante não está prevista nos
anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7. do
Anexo III do Decreto n. 53.831/1964), (ii) para que a atividade de vigilante possa ser
enquadra no item citado, imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de
porte de arma de fogo, (iii) para os períodos enquadrado não foi apresentado nenhum
documento emitido pela empresa empregadora, o recorrido poderia ter diligenciado para
obtenção da documentação necessária a comprovar a especialidade de suas atividades
desempenhadas no período, mas desincumbiu-se de seu ônus probatório, (iv) na via
administrativa o recorrido também não apresentou nenhum outro documento, informando
acerca das atividades desempenhadas, relativo ao período questionado e indevidamente
enquadrado, (v) os documentos juntados não permitem aferir a condição de periculosidade,
não trazendo a informação de que o autor trabalhava armado, sendo que, sem apresentação do
SB-40 ou Perfil Profissiográfico Previdenciário com as informações do empregador,
conforme exigido no art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, não se pode enquadrar a função
exercida pelo autor como sendo especial, eis que não apresentado documento hábil à
comprovação do exercício de atividade como prevista na legislação previdenciária, (vi)  no
período posterior ao Decreto nº 2.172, de 5/3/1997, o exercício da atividade de
guarda/vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições especiais,
passando a ser considerados somente os agentes classificados como químicos, físicos ou
biológicos, ou seja, não há nenhum item relativo a periculosidade, (vii) para os períodos
posteriores ao Decreto nº 2.172/1997 não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante,
independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente os agentes classificados como
químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de
atividade especial, e (viii) no que concerne aos períodos anteriores à edição do Decreto
2.172/1997, os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam a periculosidade
na atividade desempenhada pela parte autora. 

Contrarrazões de Evento 38.

VOTO
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A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 104



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 25/557

5015387-77.2018.4.02.5001 500000281550 .V5 JES10515© JES10515

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

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

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.
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2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

Para demonstrar o exercício de atividade especial nos períodos impugnados pelo
INSS (18/2/1995 a 31/12/1997, 21/4/1999 a 31/10/2014 e 1/11/2014 a 7/6/2018), o autor
apresentou os seguintes documentos (em ordem de juntada): 

(i) PPP expedido pela empresa Security Segurança Ltda., relativo ao período de
1/11/2014 a 7/6/2018, demonstrando que ele exerceu a atividade de vigilante, com uso de
arma de fogo;

(ii) PPP expedido pela empresa CJF de Vigilância Ltda. , relativo aos períodos
de 21/4/1999 a 11/9/2013, demonstrando que ele exerceu a atividade de vigilante, com urso
de arma de fogo;

(iii) PPP expedido pelo sindicato de categoria demonstrando que, de 18/2/1995
a 31/12/1997, laborou como vigilante para a empresa Sentinela Serviços de Guarda e
Vigilância Ltda., estando autorizado a portar arma de fogo.

Como se observa, há prova de inequívoca de uso de arma de fogo nos
período de 21/4/1999 a 31/10/2014 e  1/11/2014 a 7/6/2018, tendo em vista os PPPs emitidos
pelas empregas empregadoras, devendo ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Quanto ao período de 18/2/1995 a 31/12/1997, considerando o encerramento
das atividades empresariais da empregadora, deve-se considerar a declação do sindicato no
sentido de que haveria uso de arma de fogo no exercício da atividade de vigilante.
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Não obstante, o fato de exercer, por si só, a atividade de vigilante é bastante
para reconhecer o tempo especial, nos termos da citada jurisprudência do STJ (Pet.
10.679/RN). 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000281550v5 e do código CRC 0a67af59.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5015387-77.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALDAIR GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: YARA CAMPOS CHAMBELA (OAB ES019419)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376077v2 e do código CRC 68e53b58.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5010279-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WILON HUMBERTO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial os períodos
de 14/11/1997 a 13/4/1999  e de 5/7/2000 a 24/1/2018, com a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição desde a DER. 

Em suas razões, alega que (i)  a atividade de vigilante não está prevista nos
anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7 do
Anexo III do Decreto n. 53.831/1964), (ii) para que a atividade de vigilante possa ser
enquadra no item citado, imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de
porte de arma de fogo, (iii)  no período posterior ao Decreto nº 2.172, de 5/3/1997, o
exercício da atividade de guarda/vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar a
contagem em condições especiais, passando a ser considerados somente os agentes
classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja, não há nenhum item relativo a
periculosidade, e (iv) para os períodos posteriores ao Decreto 2.172/1997 não cabe o
enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto
que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser
considerados como caracterizadores de atividade especial. 

Contrarrazões de Evento 33.

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
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de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

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

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.
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5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, para o período de 5/7/2000 a 24/1/2018 (data de emissão do PPP), o
PPP emitido pela empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda. demonstra que o autor laborou
como vigilante, com uso de arma de fogo, sendo que as suas atividades consistiam em vigiar
dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater
delitos, zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, recepcionar e controlar
movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito e fiscalizar pessoas, cargas e
patrimônio.

Para o período de 14/11/1997 a 13/4/1999, o PPP foi emitido pelo sindicato
representante da categoria profissional (Sindicato dos Empregados nas Empresas de
Transporte de Valores, Escolta Armada etc.), o qual demonstra que o autor exerceu a função
de vigilante na empresa CJF Vigilância Ltda., em vários estabelecimentos financeiros, tendo
como atribuições “inibir e impedir ação criminosa, protegendo o patrimônio de terceiros,
contra roubos, depredações e outros atos, estando devidamente autorizado a portar arma de
fogo ”, exposto de modo habitual e permanente à riscos a integridade física e autorizado a
portar arma de fogo.

Como se observa, há prova de inequívoca de uso de arma de fogo
no período de 5/7/2000 a 24/1/2018, ante a apresentação de PPP expedido pela empresa
empregadora, devendo ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Quanto ao outro período, considerando o encerramento das atividades
empresariais das empregadoras, deve-se considerar a declação do sindicato no sentido de que
haveria uso de arma de fogo no exercício da atividade de vigilante.

Não obstante, o fato de exercer, por si só, a atividade de vigilante é bastante
para reconhecer o tempo especial, nos termos da citada jurisprudência do STJ (Pet.
10.679/RN). 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000285557v5 e do código CRC 04bbe342.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5010279-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WILON HUMBERTO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: YARA CAMPOS CHAMBELA (OAB ES019419)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376079v2 e do código CRC b88bc96c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5008243-52.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RONES DO NASCIMENTO BASTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo tempo de serviço especial
nos períodos de 1º/6/1981 a 31/8/1992 e de 5/10/1994 a 22/7/2002 e
concedendo aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/184.934.316-8 com efeitos
retroativos a 6/12/2017, data do requerimento administrativo.

Em suas razões, alega que (i) quanto ao período de 1º/6/1981 a 31/8/1992, não
houve apresentação de formulário, laudo técnico ou PPP emitidos pela empresa empregadora,
(ii) o laudo pericial produzido na ação trabalhista movida pelo autor contra a empregadora
não pode ser utilizado para tal período, uma vez que se referiu apenas ao período posterior
(5/10/1994 a 22/7/2002), nos quais as atividades e locais de trabalho eram diversos, e (iii) os
formulários e laudos técnicos emitidos em favor de terceiros que trabalhavam na mesma
empresa no mesmo período também não podem ser aceitos como prova, pois não há
comprovação nos autos de que o autor e tais colegas de trabalho exerciam as mesmas funções
nos mesmos locais durante os mesmos períodos.

Contrarrazões de Evento 24. 

VOTO

A senteça reconheceu o exercício de atividade especial e determinou a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sob os seguintes fundamentos:

 

(...) Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a:

• Reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 1º/6/1981 a 31/8/1992, 5/10/1994 a
22/7/2002 e 1º/4/2010 a 22/3/2011.

• Conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo, em
6/12/2017.

Enquadramento de atividade especial: períodos de 1º/6/1981 a 31/8/1992 e de 5/10/1994 a
22/7/2002

É incontroverso que nesses dois períodos o autor trabalhou na empresa INBRAC (evento 4,
PET8).
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Em relação a esses períodos, o autor requereu o reconhecimento de tempo de serviço especial
com base em prova emprestada (evento 1_INIC1, item 2.1):

Cumpre destacar que a empresa INBRAC S/A, sediada no Civit 1, Serra/ES, era fabricante de
fios e cabos elétricos, decretou falência em 28/07/2013 nos autos do processo n. 0042018-
14.2013.8.08.0024, conforme documento em anexo.

Dessa forma, o autor ficou impossibilitado de conseguir os PPPs junto a referida empresa, que
comprovam a exposição aos agentes ruídos acima do limite de tolerância legal durante todo o
seu período laborado. 

Informa ainda que sem o reconhecimento desses períodos, o autor fica impossibilitado de ter
reconhecido o seu direito a aposentadoria por tempo de contribuição. 

Assim, requer seja considerado como especial o período 05/10/1994 a 22/07/2002, com base
no LAUDO TECNICO PERICIAL realizado no processo trabalhista n. 1152.02.008.17.00-8
que tramitou na 8ª vara do trabalho de Vitoria/ES, em face da sua ex empregadora (INBRAC
S/A), que comprova que o autor laborou em atividade especial, durante o período de como
Ajudante de trefila, passando posteriormente para operador de trefila B, exposto durante todo
o período de forma habitual e permanente ao agente físico RUIDO – 92.8 dB, e ainda ao
agente químico benzeno e hidrocarbonetos. O requerente junta ainda em anexo, a sentença e
acordão onde comprova que foi condenada a referida empresa ao pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo. 

Requer que seja utilizada também como prova emprestada os PPP´s dos seus ex colegas de
trabalho SR. JOAO CIZINO DA SILVA e CELIO GONÇALVES DA SILVA, QUE
LABORARAM NO MESMO PERIODO E MAS FUNÇÃO E SETOR DO AUTOR COMO
COMPROVA PPP´S ANEXOS. 

Com relação ao período 01/06/1981 a 31/08/1992, requer seja considerado especial com base
LAUDO TECNICO PERICIAL realizado no processo n. 024.020.149.407 que tramitou na
VARA ESPECIALIZADA ACIDENTE DE TRABALHO de Vitória/ES que comprova que o autor
é portador de perda auditiva neurosensorial bilatera, cujo padrão gráfico audiométrico é
semelhante a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados e com base nos
PPPs dos seus ex colegas de trabalho, Srs José Rodrigues da Silva, Joao Cizino da Silva e
Celio Gonçalves da Silva, como prova emprestada, haja vista, que se trata da mesma
empregadora, mesmo cargo e mesmo setor laborado (docs. anexo). 

Dessa forma, requer a parte autora a utilização do LAUDO TECNICO TRABALHISTA E OS
PPP´S DOS COLEGAS DE TRABALHO DO AUTOR como prova emprestada para comprovar
a especialidade dos períodos de 01/06/1981 a 31/08/1992 e 05/10/1994 a 22/07/2002.

De acordo com anotação em CTPS, no período de 1º/6/1981 a 31/8/1992 o autor foi
contratado pela INBRAC para exercer o cargo de auxiliar de trefila (evento 1, CTPS7):
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Documentos emitidos pela mesma empresa referente a outros empregados que trabalharam no
mesmo período que o autor no setor de trefilaria confirmam exposição a ruído acima do limite
de tolerância então vigente, de 80 dB(A): 

• Formulário DSS-8030 correspondente ao empregado Celio Gonçalves da Silva, referente ao
período de 17/2/1981 a 25/2/1997, acompanhado do laudo técnico que o embasou (evento
1_OUT12).

• PPP correspondente ao empregado José Rodrigues da Silva, referente ao período de
13/1/1982 a 7/11/1990 (evento 1_OUT13).

• PPP correspondente ao empregado João Cizino da Silva, referente ao período de 0/10/1986
a 13/7/2011 (evento 1_OUT14). 

Esses documentos referentes a outros empregados podem ser utilizados como prova
emprestada em favor do autor porque exprimem condições de trabalho análogas à do autor,
uma vez que se referem à mesma empresa e ao mesmo setor de trabalho.

O laudo pericial produzido na Reclamação Trabalhista nº 1152.02.008.17.00-8, ajuizada pelo
autor contra a empresa INBRAC VITÓRIA S.A., analisou as condições de trabalho no período
de 5/10/1994 a 22/7/2002 (evento 1_OUT15):

[...]

O laudo pericial confirmou condição especial de trabalho por exposição habitual  a ruído
acima do limite de tolerância, a hidrocarbonetos e a benzeno:

[...]
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O laudo pericial produzido em reclamação trabalhista serve para fins previdenciários, ainda
que o INSS não tenha sido parte na reclamação trabalhista. O art. 261, I, da Instrução
Normativa INSS/PRES nº 77/2015 assim dispõe:

Art. 261. Poderão ser aceitos, em substituição ao LTCAT, e ainda de forma complementar,
desde que contenham os elementos informativos básicos constitutivos relacionados no art. 262,
os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da
Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios
coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor,
atividades, condições e local de trabalho;

Todos esses documentos foram também exibidos pelo autor no processo administrativo (evento
4_PET3 a PET6), mas não foram analisados pelo INSS. O servidor do réu limitou-se a indicar
que não havia PPP em nome do segurado (evento 4_PET7).

O autor tem direito à conversão de tempo especial em comum referente a esses dois períodos.

Enquadramento de atividade especial: período de 1º/4/2010 a 22/3/2011

Para comprovar condição especial de trabalho nesse período, o autor apresentou PPP emitido
pela empresa LCA Laminação de Cobre e Alumínio S.A. (evento 1_PPP10). O documento
informa exposição a ruído em nível médio equivalente a 91,9 dB(A). 

Esse documento, contudo, não foi exibido no processo administrativo (evento 4, PET2 a
PET8). O INSS arguiu esse fato na contestação:

[...]

Se o requerente não exibiu o PPP no processo administrativo, a omissão do INSS em
reconhecer a condição especial de trabalho foi legítima. Se o autor conseguiu documento
novo, posterior ao processo administrativo, poderá formular um novo requerimento
administrativo a fim de provocar que o INSS se manifeste sobre a pretensão de reconhecimento
de tempo especial.

Sem o prévio requerimento administrativo, o INSS não é provocado a se manifestar sobre a
pretensão do segurado ou do dependente. Nesse caso, o INSS fica sem poder esboçar
concordância ou discordância em relação à pretensão do interessado. Como a pretensão do
interessado não é resistida, não há necessidade de intervenção jurisdicional. É por isso que,
sem prévio requerimento administrativo, falta interesse de agir (por falta de necessidade de
intervenção jurisdicional), prejudicando a admissibilidade do julgamento do mérito. O
Supremo Tribunal Federal já decidiu com repercussão geral que nas pretensões de concessão
de benefício previdenciário o interesse de agir pressupõe a prévia formulação de requerimento
administrativo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...) (STF,
RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10-11-2014)
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Direito à aposentadoria por tempo de contribuição

A conversão em comum do tempo de serviço especial referente aos períodos de 1º/6/1981 a
31/8/1992 e de 5/10/1994 a 22/7/2002, mediante aplicação do fator de multiplicação 1,4,
representa um acréscimo de 7 anos, 7 meses e 13 dias de tempo de contribuição:

Período:                               Modo:                 Total normal:       Acréscimo:
01/06/1981 a 31/08/1992        especial (40%)       11 a 3 m 0 d        4 a 6 m 0 d
05/10/1994 a 22/07/2002        especial (40%)       7 a 9 m 18 d        3 a 1 m 13 d

Total......................................................................................7 a 7 m 13 d
 

Somados aos 28 anos, 2 meses e 22 dias computados no processo administrativo (evento
4_PET6, fl. 21), o autor completou 35 anos, 10 meses e 5 dias de tempo de contribuição até
6/12/2017, data do requerimento administrativo. 

Como completou mais de 35 anos de tempo de contribuição, o autor tem direito à
aposentadoria desde a data do requerimento administrativo. 

Juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a
dispor que nas condenações impostas à Fazenda Pública seriam aplicados, para fins de
correção monetária e de juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança. O índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança é a Taxa Referencial – TR.

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. Eis o teor da decisão:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o
tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii)
manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
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segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Essa decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, foi suspensa, porque em
decisão recentíssima o Ministro Luiz Fux deferiu “excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em
25/09/2018). Em sua decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes
no que concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando
observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação otimizada entre o
princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes,
como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima

(...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação
por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode
realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior
pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”.

Continua válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Dispositivo

Extingo o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento de tempo
de serviço especial no período de 1º/4/2010 a 22/3/2011.

Julgo PROCEDENTES  os demais pedidos para condenar o réu a:

a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 1º/6/1981 a 31/8/1992 e de 5/10/1994
a 22/7/2002, convertendo-o em comum;

b) conceder ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/184.934.316-8 com
efeitos retroativos a 6/12/2017, data do requerimento administrativo. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que o autor faria jus ao reconhecimento de
atividade especial pleiteado na inicial. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem infirmar a decisão recorrida, a qual, inclusive,
está consonância com a jurisprudência desta TR/ES quanto à matéria em exame, motivo pelo
qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995). 

Não obstante, para evitar eventual alegação de omissão neste julgado, deve-se
ressaltar que o simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação ao
período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo em
vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
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declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298458v6 e do código CRC 97d98d40.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5008243-52.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RONES DO NASCIMENTO BASTOS (AUTOR)
ADVOGADO: GERALDO BENICIO (OAB ES018446)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376081v2 e do código CRC 6c111a25.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000953-80.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO ELOY ESPAVIER (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos de  2/2/1990
a 29/7/1996, 8/5/1997 a 9/10/1998, 8/12/1998 a 15/12/1999, 3/7/2001 a 16/8/2001 e
26/8/2008 a 9/3/2017 e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição desde a DER em 10/4/2017.

Em suas razões recursais (Evento 31), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram Alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.
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Contrarrazões de Evento 37.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.
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A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.
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A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
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merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
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tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
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diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
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dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 2/2/1990 a
29/7/1996, 8/5/1997 a 9/10/1998, 8/12/1998 a 15/12/1999, 3/7/2001 a 16/8/2001 e 26/8/2008
a 9/3/2017. 

Para demonstrar o alegado labor especial, o autor apresentou o PPP de Evento 1
(PPP14), expedido pela empresa Ricamar Mármores e Granitos Ltda., relativo ao período de
2/2/1990 a 9/3/2017, informando que ele, na função de ajudante de serrador, esteve exposto a
ruído com intensidade de 91,2 dB (acima do limite legal), agente este apurado por meio da
metodologia prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, ou seja, de acordo com a técnica
prevista na legislação. 

Não obstante, consta, também, que, nesse período, houve exposição ainda à
poeira mineral, que também autoriza o reconhecimento de serviço especial,
independentemente de uso de EPI eficaz, por tratar-se a gente cancerígeno. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294103v9 e do código CRC 6b209a23.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000953-80.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO ELOY ESPAVIER (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376083v2 e do código CRC 8016f4f4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000617-42.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA BRITO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial os períodos de
6/8/1990 a 3/11/1990, 8/11/1990 a 8/1/1991, 13/1/1992 a 2/3/1995, 1/3/1995 a 15/12/1996,
18/12/1996 a 30/4/1997, 18/9/1997 a 15/3/1998 e 18/3/1998 a 19/9/2018, com a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 19/9/2018. 

Em suas razões, alega que (i) a simples anotação na CTPS não é suficiente para
comprovação da especialidade das atividades desempenhadas pelo recorrido, (ii) a atividade
de vigilante não está prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas
apenas a de guarda (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964), (iii) para que a
atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado, imprescindível a comprovação da
periculosidade, com prova de porte de arma de fogo, (iv) para os períodos enquadrado não foi
apresentado nenhum documento emitido pela empresa empregadora, o recorrido poderia ter
diligenciado para obtenção da documentação necessária a comprovar a especialidade de suas
atividades desempenhadas no período, mas desincumbiu-se de seu ônus probatório, (v) na via
administrativa o recorrido também não apresentou nenhum outro documento, informando
acerca das atividades desempenhadas, relativo ao período questionado e indevidamente
enquadrado, (vi) os documentos juntados não permitem aferir a condição de periculosidade,
não trazendo a informação de que o autor trabalhava armado, sendo que, sem apresentação do
SB-40 ou Perfil Profissiográfico Previdenciário com as informações do empregador,
conforme exigido no art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, não se pode enquadrar a função
exercida pelo autor como sendo especial, eis que não apresentado documento hábil à
comprovação do exercício de atividade como prevista na legislação previdenciária, (vii) o
sindicato não está habilitado a fornecer o documento, de modo que o autor deveria ter
diligenciado junta às empregadoras e/ou massa falida para obtenção da documentação apta a
comprovar a especialidade das atividades que desempenhava, (viii) além disso, consta apenas
que o recorrido estava autorizado a portar arma de fogo, sem prova da efetiva utilização,
(ix) carece aos sindicatos, como representantes de uma categoria profissional, a isenção para
atestar as condições de trabalho de seus associados que possam inclusive prejudicar o
interesse da categoria que representam, sendo que nenhuma norma legal atribui tal poder aos
sindicatos, não justificando a substituição da empresa empregadora pelo sindicato, como
ocorreu no caso sub judice, (x)  no período posterior ao Decreto nº 2.172, de 5/3/1997, o
exercício da atividade de guarda/vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar a
contagem em condições especiais, passando a ser considerados somente os agentes
classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja, não há nenhum item relativo a
periculosidade, (xi) para os períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997 não cabe o
enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto
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que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser
considerados como caracterizadores de atividade especial, (xii) no que concerne aos períodos
anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, os elementos probatórios constantes nos autos não
comprovam a periculosidade na atividade desempenhada pela parte autora e (xiii) o PPP
apresentado (expedido pela empresa Margramar Granitos Ltda.) não atende as exigências
legais, eis que, no período da prestação de serviço, não havia indicação de responsável pelos
registros ambientais.

Contrarrazões de Evento 26.

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
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INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:
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PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, a sentença reconheceu como especiais os períodos de 6/8/1990 a
3/11/1990, 8/11/1990 a 8/1/1991, 13/1/1992 a 2/3/1995, 1/3/1995 a 15/12/1996, 18/12/1996 a
30/4/1997 e 18/3/1998 a 19/9/2018, em razão do exercício da função de vigilante.

Para o período de 6/8/1990 a 3/11/1990, o PPP emitido pela empresa Viação
Itapemirim S/A demonstra que o autor laborou como vigilante, sem referência a uso de arma
de fogo, sendo que as suas atividades consistiam em "realizar serviços de vigilância em
oficinas, edifícios e demais áreas da empresa, percorrendo e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades".
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Para os períodos de 8/11/1990 a 8/1/1991, 13/1/1992 a 2/3/1995, 1/3/1995 a
15/12/1996 e 18/12/1996 a 30/4/1997,  os PPPs foram emitidos pelo sindicato representante
da categoria profissional (Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância
do Estado do Espírito Santo), os quais demonstram que o autor exerceu a função de vigilante
em empresas que já encerram suas atividades empresariais, prestando serviços em vários
estabelecimentos financeiros, tendo como atribuição “a vigilância dos locais para inibir e
impedir ação crimonosa, protegendo o patrimônio de terceiros contra roubo, depredação e
outros atos”, exposto de modo habitual e permanente a riscos à integridade física e
autorizado a portar arma de fogo.

Para os períodos de 18/3/1998 a 19/9/2018, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa VSG Vigilância e Segurança em Geral Ltda. demonstrando que ele exerceu a
atividade de vigilante, com a atribuição de "inibir e preveni qualquer tentativa de ação
crimonosa contra os bens patrimoniais sob proteção, utilizando revólver calibri 38".

Como se observa, há prova de inequívoca de uso de arma de fogo
no período de 18/3/1998 a 19/9/2018, ante a apresentação de PPP expedido pela empresa
empregadora, devendo ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Quanto aos demais períodos, considerando o encerramento das atividades
empresariais das empregadoras, deve-se considerar a declação do sindicato no sentido de que
haveria uso de arma de fogo no exercício da atividade de vigilante.

No que tange ao período de 6/8/1990 a 3/11/1990, o fato de exercer, por si só, a
atividade de vigilante é bastante para reconhecer o tempo especial, desde que comprovada a
exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente, nos termos da citada jurisprudência do STJ (Pet. 10.679/RN), situação
verificada nos autos. 

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida nos períodos em que
o autor laborou com o vigilante.

A respeito do período de 18/9/1997 a 15/3/1998, o INSS impugna o PPP sob a
alegação de ausência de indicação do responsável pelos registros ambientais. Todavia, o
documento apresentado, expedido pela empresa Margramar Granitos Ltda., registra que
houve a perícia em 6/3/2002 e 1/6/2004. 

Segundo o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado". 

Assim, deve ser mantida a especialidade em tal período.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000302421v24 e do código CRC 7768ddb1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000617-42.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA BRITO (AUTOR)
ADVOGADO: RAQUEL FRANCO DE CAMPOS SONCIM (OAB ES024983)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376085v2 e do código CRC ee30897f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000492-74.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANIL DE NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a
DER em 4/5/2017.

Em suas razões recursais (Evento 15), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram Alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.
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Contrarrazões de Evento 24. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.
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A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.
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A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
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merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
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tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
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diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
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dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especiais, vários períodos, porém a  autarquia
impugna somente o período de 1/4/2004 a 13/2/2006. 
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Para comprovar a especialidade nesse período, o autor apresentou o PPP
expedido pela empresa Pedra do Itabira Granitos Ltda. demonstrando que ele laborou como
laminador, no setor de produção, estando exposto a ruído com intensidade de 93,9 dB (análise
qualitativa). 

Não obstante o fato de o PPP não indicar a técnica utilizada para a apuração do
ruído e o laudo técnico apresentado não ser suficiente para demonstrar  de forma inequívoca
essa exigência legal, consta a exposição a poeria de sílica. 

Como é sabido, a poeira de sílica integra o Grupo 1 (agentes confirmados como
carcinogênicos para humanos) da LINHACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos) divulgada através da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS 9 de 7/10/2014, o
que viabiliza o enquadramento especial do período, independentemente da concentração
existente no ambiente de trabalho. Isso porque o art. 68, § 4°, do Decreto 3.048/1999
estabelece que a presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2° e 3°, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299939v5 e do código CRC d3925d7c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000492-74.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANIL DE NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA (OAB ES013351)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376087v2 e do código CRC 3f398965.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5001050-46.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA ZANELATO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 01/07/1993 a 18/08/1998, 01/02/1999 a 20/06/2007, 02/01/2008 a 23/04/2015 e de
01/09/2015 a 15/06/2016.

Em suas razões recursais (Evento 26), alega, em síntese, que (i) de 01/07/1993 a
18/08/1998, a CTPS do autor foi assinada como enxugador e não como frentista, não estando
exposto a quaisquer riscos laborais, (ii) de 01/02/1999 a 20/06/2007, de 02/01/2008 a
23/04/2015, e de 01/09/2015 a 15/06/2016, a sentença mandou contar o tempo especial em
decorrência da periculosidade, todavia todos os PPPs constantes dos autos pedem o
enquadramento em função da exposição do autor a hidrocarbonetos, especialmente ao
benzeno, (iii) a causa de pedir não está atrelada ao perigo da atividade do autor como
frentista e não restou provado, nos autos qualquer exposição a perigos, tais como o de
explosão, por exemplo, e (iv) por não haver sido provado qualquer risco à saúde do autor no
ambiente laboral, a sentença deverá ser reformada, para afastar todo o tempo especial
considerado como tal.

Contrarrazões de Evento 30.

VOTO

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o
indivíduo a condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a
exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada de trabalho. Ou seja,
antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista de posto
de combustíveis enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item 1.2.11 do
Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que
cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos
(dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados
como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram
até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de
classificar genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.
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Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
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de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar
que, dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e
diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água (Resolução
ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve
e sai na fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada
pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à gasolina,
tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e
não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva
capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE na própria
portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos.
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Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente
do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina,
que contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é
comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição dos
frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n.
1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de
prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já
reconhece o exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a
gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019:

EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM. POSSIBILIDADE.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO BENZENO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 56 DO DECRETO 3048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO.

Da análise dos autos e tendo em vista as datas mencionadas no relatório com relação à
decisão de primeira instância, considera-se que o recurso é tempestivo.

A controvérsia gira em torno de:

Recurso do segurado: não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015.

O benefício em questão está previsto no art. 56, do Decreto nº 3.048/1999, que cabe aqui
transcrever:

Art. 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e
cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art.
199-A. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).

Para os segurados filiados à Previdência Social até 16/12/1998, foi assegurada a obtenção de
aposentadoria proporcional com direito adquirido ou após a EC nº. 20/1998, neste último caso
desde que preenchidos os requisitos adicionais de idade mínima de 53 e 48 anos se homem ou
mulher, respectivamente, e tempo adicional de contribuição, pedágio, na forma estabelecida
pelos arts. 187 e 188 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº.
3.048/1999, a seguir reproduzidos:

Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº. 20, de 1998, ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os
requisitos para obtê-la. (...).”
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Art. 188. O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de
1998, cumprida a carência exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao
tempo de contribuição, quando, cumulativamente: I - contar cinqüenta e três anos ou mais de
idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: 1. trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se
mulher; e b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por
cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo
constante da alínea ‘a’. (...).

Em relação à conversão do tempo especial em comum, incide o art. 57, § 5º, da Lei nº.
8.213/1991, que dispõe:

Art. 57. (...). § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (...).

A caracterização e comprovação da atividade especial são regidas pela Legislação
Previdenciária vigente ao tempo de sua prestação, sendo oportuno a transcrição do art. 70 do
Decreto nº. 3.048/1999, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº. 4.827/2003:

Art.70. (...) § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. § 2º
As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade
comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

É indispensável salientar que a manifestação da PERÍCIA MÉDICA do INSS não tem efeito
vinculante aos órgãos julgadores do CRPS, até porque funciona no presente como parte
interessada no processo administrativo. Para reforçar esse entendimento, dispõe o art. 3º da
Instrução Normativa CRPS nº 1/11:

“Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica
ou jurídica, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos, desde que fundamentada a decisão, sob pena de nulidade”.

Destarte, os órgãos julgadores têm o livre convencimento das provas e o reconhecimento de
tempo especial não constitui matéria eminentemente médica, por haver aspectos jurídicos a
serem considerados.

Assim, passamos a julgar.

Insurge-se o segurado contra o não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015,
trabalhados como gerente de posto de gasolina e exposto aos agentes nocivos
hidrocarbonetos, ruído, postura inadequada e acidentes, conforme formulário anexado aos
autos.

Foi realizada diligência a fim de esclarecer o composto do agente hidrocarboneto e em
resposta a empresa afirma que o interessado esteve exposto ao agente nocivo BENZENO.

De se notar que, embora a função seja de gerente, na profissiografia apresentada indica que o
segurado trabalhava no abastecimento de veículos e, ainda que não fosse, não pode se falar
em falta de habitualidade na exposição tendo em vista que o requerente se encontra no
ambiente.
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Assim, passível de enquadramento O PERIODO TODO no código 1.2.10 do Anexo I ao
Decreto 83.080/79.

Ressalta-se que o agente BENZENO é cancerígeno e sua simples presença já enseja o
enquadramento do período. Assim, somando-se os períodos enquadrados de 01/09/1997 a
10/03/2015 à contagem efetuada pelo INSS, o segurado implementa o tempo suficiente para a
obtenção do benefício pleiteado (42).

O interessado requer que seja transformada a espécie 42 em 46 (aposentadoria especial).
Assim, requer-se que o INSS proceda aos cálculos, com os devidos enquadramentos e
apresente ao segurado, para que este escolha o benefício mais vantajoso, nos termos do
Enunciado 5/INSS. Sob esse contexto, assiste razão do segurado.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO DO INTERESSADO, para no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

No caso, o INSS impugna os períodos de 01/07/1993 a 18/08/1998, 01/02/1999
a 20/06/2007, 02/01/2008 a 23/04/2015 e de 01/09/2015 a 15/06/2016. 

O autor apresentou o PPP, relativo a 01/07/1993 a 18/08/1998, expedido por
Aleixo Peisino, demonstrando que exerceu a atividade de frentista, com exposição a contato
térmico com hidrocarbonetos aromáticos e outros carbonos (manuseio de óleos, graxas
minerais e benzeno). Consta, no campo 14.2, que as atividades consistiam em realizar os
serviços de abastecimento dos veículos de clientes e trocas de óleo de motor nos veículos. 

 Não obstante o fato de a CTPS do autor consignar que ele exercia a atividade
de enxugador nesse período, deve prevalecer as informações do empregador no sentido de
que exercia a atividade de frentista, em homenagem ao princípio da primazia da realidade. 

Assim, deve ser mantida a especialidade no período em questão em razão de
exposição a benzeno de forma habitual e permanente (presumida em razão das atividades
desenvolvidas). 

Para os períodos de 01/02/1999 a 20/06/2007 e 02/01/2008 a 23/04/2015, o
autor apresentou o PPP expedido por Auto Posto Peisino Ltda. demonstrando que exerceu a
atividade de frentista, com exposição a contato térmico com hidrocarbonetos aromáticos e
outros carbonos (manuseio de óleos, graxas minerais e benzeno). Consta, no campo 14.2,
que as atividades consistiam em realizar os serviços de abastecimento dos veículos de clientes
e trocas de óleo de motor nos veículos. 

Assim, deve ser mantida a especialidade nos períodos em questão em razão de
exposição a benzeno de forma habitual e permanente (presumida em razão das atividades
desenvolvidas). 

Para o período de 01/09/2015 a 15/06/2016, o autor apresentou o PPP expedido
por Peisino e Frezza Ltda. demonstrando que exerceu a atividade de frentista, com exposição
a contato térmico com hidrocarbonetos aromáticos e outros carbonos (manuseio de óleos,
graxas minerais e benzeno). Consta, no campo 14.2, que as atividades consistiam em realizar
os serviços de abastecimento dos veículos de clientes e trocas de óleo de motor nos veículos. 
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Assim, deve ser mantida a especialidade no período em questão em razão de
exposição a benzeno de forma habitual e permanente (presumida em razão das atividades
desenvolvidas). 

Cumpre registrar que os documentos apresentados possuem todos os requisitos
legais, indicando, inclusive, os profissionais habilitados que procederam aos registros
ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

No mais, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do processo   5006019-50.2013.4.04.7204/SC, em  17 de agosto de
2013, decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos constantes da
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador, dando direito a contagem de tempo
especial para fins de previdenciários e, com isso, firmou a tese de que “a redação do art. 68,
§ 4º, do Decreto nº 3.048/99 dada pelo Decreto nº 8.123/2013 pode ser aplicada na
avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer
período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização
pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual)”.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas . Honorários advocatícios devidos  em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318893v7 e do código CRC c5cd4689.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5001050-46.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA ZANELATO (AUTOR)
ADVOGADO: LUDMILA CONCEIÇÃO AGUIAR ROMANEL (OAB ES029599)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas . Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376103v2 e do código CRC bded328a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5002726-63.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VERANILZA MAIFREDO TRUGILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade especial de
25/7/1990 a 28/4/1995, 29/4/1995 a 30/11/2001 e 6/5/2002 a 28/12/2016. 

Em suas razões recursais (Evento 33), alega, em síntese,  que (i) a legislação
previdenciária sofreu diversas alterações, principalmente com relação à atividade especial e
suas formas de enquadramento, sendo de crucial relevância a aplicação da legislação vigente
na época de prestação da atividade, sob pena de ser violado o princípio tempus regit actum,
(ii) a parte autora, enquanto médica pediatra atuando na APAE, não comprova a exposição
habitual e permanente aos referidos agentes biológicos, além de que não restou comprovado o
exercício daquelas atividades que poderiam expô-la aos referidos agentes, (iii) ao contrário do
que a autora afirma, o enquadramento profissional na área da enfermagem não é automática,
não decorrendo do diploma em si, mas, sim, da atuação concreta, (iv) muito embora a parte
autora atue como dentista, não há nenhuma comprovação de que ele atue ou atuava em
ambiente infectocontagioso, (v) é essencial discutir a questão quanto à comprovação da
utilização de equipamento de proteção individual eficaz para neutralizar os agentes nocivos
no ambiente laboral do profissional liberal, e (vi) o STF só excluiu o ruído como agente
nocivo incapaz de ser neutralizado, no atual momento de desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, pela utilização de EPI eficaz.

 Contrarrazões (Evento 38).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao reconhecimento de tempo especial nos períodos de 25/7/1990 a 28/4/1995, 29/4/1995 a
30/11/2001 e 6/5/2002 a 28/12/2016.

Para os períodos de 25/7/1990 a 28/4/1995 e 6/5/2002 a 28/12/2016, a autora
apresentou o PPP expedido pelo município de Atílio Vivácqua/ES, relativo ao período de
25/7/1990 a 29/6/2017 (data da emissão),  demonstrando que ela exerceu a atividade de
AUXILIAR DE ENFERMAGEM com exposição a agentes biológicos (sem uso de EPI
eficaz). 
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Até 30/6/2016, as atividades consistiam em "auxiliar nos antendimentos de
urgência e emergências nas pessoas que procuram assistência no hospital e maternidade
Dra. Andrea Canzian Lopes, assistir os pacientes que ficam em observação no setor de
enfermaria, preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos, observar, reconhecer
e descrever sinais e sintomas, executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina,
ministrar medicamentos por via oral e parenteral, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia,
nebulização, enteroclisma, executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas,
efetuar o controle de pacientes e de comunicanete em doenças transmissíveis, colher
materiais para exames laboratoriais, prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios,
executar atividades de desinfecção e esterilização", dentre outras.

 A partir de 1/7/2016, as atividades consistiam em "realizar triagem, vacinação
e teste do pezinho, receber e acomodar vacinas, controlar o estoque de vacinas, bem como
cuidar da higienização das caixas utilizadas para transporte e geladeiras destinadas à
acomodação de vacinas". 

Consta, nos autos, o laudo técnico que serviou de base para a expedição desse
PPP. 

As profissões de auxiliar de enfermagem/técnico de enfermagem devem ser
consideradas atividades especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.1.3
do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e código 2.1.3 do Anexo do Decreto 83.080/1979), cuja
sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995. 

Assim, até 28/4/1995 (data da edição da Lei 9.032), a profissão de enfermeiro
(ou técnico/auxiliar de enfermagem) merece o enquadramento por categoria profissional. 

Quanto ao período posterior a 28/4/1995, de acordo com o código 1.3.4 do
Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se
desenvolve em contato permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes, tal como
ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4
do quadro anexo do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou
parasitários humanos”, em “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou
materiais infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras
atividades afins”.

Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 
4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão
“micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos”.
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Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: (i) contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; (ii) contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias e tanques); e (iv) contato com lixo urbano
(coleta e industrialização).

No caso, o PPP afirma que haveria exposição a agentes biológicos  e a descrição
das atividades desenvolvidas, no âmbito hospitalar, não deixam dúvidas de que a autora
esteve, de forma habitual e permanente, em contato com pessoas portadoras de doenças
infectocontagiosas e manuseio de materiais contaminados, inclusive sem uso de EPI eficaz. 

Vale registrar que o documento contém todos os requisitos legais e vem
acompanhado do respectivo laudo técnico emitido pela municipalidade. 

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303060v15 e do código CRC efe30ea3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002726-63.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VERANILZA MAIFREDO TRUGILHO (AUTOR)
ADVOGADO: LEOMAR MOZZER MACIEL (OAB ES030610)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376406v2 e do código CRC d6c9be77.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000976-89.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ANTONIO PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais
vários períodos  e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais (Evento 28), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a perícia médica da autarquia enquadrou como trabalhado em atividade especial somente o
período de 01/09/1986 a 30/03/1989, (ii) os Perfiis Profissiográficos Previdenciários (PPPs)
apresentados pela parte autora não contêm elementos para a comprovação da efetiva
exposição aos agentes nocivos, consoante a análise e decisão técnica de atividade especial,
(iii) o PPP deve ser preenchido como a identificação dos responsáveis pelo registro
ambiental, nos termos da Instrução Normativa nº 77/2015, (iv) em relação ao período de
29/05/1979 a 11/01/1986, não há responsável pelos registros ambientais, pois, no PPP, o
responsável só assina a partir de 28/11/1986, (v) quanto ao ruído, o autor não apresenta as
medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se observando as determinações
da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de Instruções anteriores, (vi) houve,
no caso, erroneamente, medição única de nível de pressão sonora, não comprovando a
exigência legal de permanência, (vii) em face da suspensão dos efeitos da decisão declaratória
de inconstitucionalidade, permanece válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do
art. 5º da Lei nº 11.960/2009, e (viii) deve ser estabelecida a limitação do título judicial ao
valor de alçada, ao tempo do ajuizamento da ação, considerando-se o total das parcelas
vencidas e as 12 primeiras parcelas vincendas no curso do processo, nos termos dos
Enunciados 47 e 65 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 

Contrarrazões de Evento 34. 

 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
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(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
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no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
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julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)
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(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):
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(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
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apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
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saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 29/5/1979
a 11/11/1986 e 18/4/1989 a 18/7/1998. 

Para o período de 29/5/1979 a 11/11/1986, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Itabira Agro Industrial S/A demonstrando que esteve exposto a ruído com
intensidade acima do limite legal (98 dB), sendo o agente apurado por meio da técnica da
dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso da metodologia prevista em lei. Nota-se
que o documento registra o nome dos profissionais que realizaram a monitoração ambiental,
presumindo-se a elaboração de laudo técnico, sendo irrelevante a extemporaneidade da
perícia, conforme já exposto. 
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Para o período de 18/4/1989 a 18/7/1998, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Mocal Moageira de Minériios Cachoeiro S/A demonstrando que esteve exposto
a ruído com intensidade acima do limite legal (94,91 dB, 84,59 dB, 94,91 dB e 94,91 dB),
sendo o agente apurado por meio da técnica prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, o que
demonstra o uso da metodologia prevista em lei. Nota-se que o documento registra o nome
do profissional que realizou a monitoração ambiental, presumindo-se a elaboração de laudo
técnico, sendo irrelevante a extemporaneidade da perícia, conforme já exposto. 

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.
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Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000323771v17 e do código CRC a15e9d51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000976-89.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ANTONIO PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios devidos
em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376142v2 e do código CRC 00734892.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000039-82.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial (reconhecimento de exercício de tempo especial e
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição). 

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese,  que (i) na inicial
requereu prova pericial dos fatos alegados, pois atividades laborais consistiam em preparar
diariamente as bandejas, organizar a alimentação e entregá-la na mãos de todos os pacientes,
sendo que,  na copa/cozinha, organizava os talheres a alimentação e, após a entrega aos
pacientes, tinha que lavar e higienizar todos os talheres, bandejas e demais apetrechos, (ii) o
labor era exercido, majoritariamente, nos setores de infectologia, pronto-socorro e isolamento
do hospital, onde se encontravam pacientes com doenças infectocontagiosas como os
portadores de tuberculose, aids, hanseníase (lepra) e meningite, (iii) não lhe eram fornecidos
os EPIs necessários como luvas e máscaras para adentrar nesses locais de risco de contágio de
doenças infectocontagiosas, (iv) é notório que, na elaboração dos PPPs, as empresas não vão
inserir dados corretores e verdadeiros sobre a realidade dos fatos e vão ser omissas e
mentirosas para não ser alvo de ações trabalhistas, (v) busca, em reclamação trabalhista
contra a empresa Santa Casa de Misericórdia (ação n. 0000001-04.2019.5.17.0007, em
trâmite na 7ª Vara do Trabalho de Vitória), a majoração do adicional de insalubridade durante
o período em que exerceu a função de copeira (2006 a 2017),  (vi) requereu a prova pericial
mas o pedido foi ignorado pelo magistrado a quo, que proferiu a sentença em descompasso
com os fatos comprovados documentalmente, (vii) na ação de n. 5000021-
95.2018.4.02.5001/ES, movida por sua colega de trabalbo (Rosana Chaves de Aguiar),  foi
reconhecido o exercício de atividade especial com base na mesma atividade (copeira), (viii)
de 01/08/1986 até 20/07/1993, laborou na empresa Maternidade São José S/A na função de
servente, realizando higienização e limpeza de todo o chão e paredes do hospital, (viii) em
17/3/2006, passou a trabalhar para a   Santa Casa de Misericórdia para exercer a função de
copeira, exercendo essa função até 13/02/2017, (ix) segundo a jurisprudência da TNU,  não
pode o empregado ser penalizado pelo não cumprimento de obrigação imposta ao
empregador, sendo a perícia indireta ou por similaridade um critério jurídico de aferição que
se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os
aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, e (x) deve ser reconhecido
o cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção da prova pericial  nos locais de
trabalho para comprovar que os EPIs não eliminavam os agentes nocivos. 

 Contrarrazões (Evento 33).

VOTO
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A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do
Decreto 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto 53.831/1964 e anexo II do Decreto
83.080/1979).

 O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Antes da Lei 9.032/1995 era inexigível a comprovação da efetiva exposição a
agentes nocivos; o reconhecimento do tempo de serviço especial era possível apenas em face
do enquadramento na categoria profissional do trabalhador ou em face de sua sujeição a
agentes nocivos, o que poderia ser provado por qualquer meio, à exceção do trabalho exposto
a ruído e calor, com relação ao qual sempre se exigiu medição técnica.

A partir da vigência da Lei 9.032/1995, ou seja, a partir de 29/4/1995, tornou-se
inviável o enquadramento por categoria profissional. Desde então, houve a necessidade de
comprovação da sujeição a agentes nocivos, por qualquer meio de prova, até o início da
vigência do Decreto 2.172/1997. Com a superveniência do decreto, em 5/3/1997, a prova
deve ser feita por meio do formulário previsto em regulamento, o qual terá de ter lastro em
laudo técnico.

 Cabe acrescentar que, a partir de 3/12/1998, passou a viger nova redação do §
1º do art. 58 da Lei 8.213/1991 (dada pela Lei 9.732/1998), que passou a referir à
comprovação da exposição a agentes nocivos “... nos termos da legislação trabalhista”. Por
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conseguinte, desde então (3/12/1998, a exposição deverá ser apurada quantitativamente, nos
casos em que a legislação trabalhista assim dispõe (anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15); ou
deverá ser apurada qualitativamente, também seguindo o disposto na legislação trabalhista
(anexos 6, 13 e 14 da NR-15). É o que decorre do art. 278 da IN 77/2015 do INSS e dos arts.
64, § 2º, e 68, § 2º, do Decreto  3.048/1999.

 De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-
se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes
ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de
laboratório.  Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964
considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência
médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”.

 Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 4.882/2003,
por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão “micro-
organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques);  contato com lixo urbano (coleta e
industrialização).

A  autora ajuizou a ação objetivando o reconhecimento de atividade especial
de 01/08/1986 até 20/07/1993, quando laborou para a Maternidade São José S/A, e de
02/01/1992 até 02/03/2017, quando laborou para a Irmandade da Santa Casa de Misericórida.
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Com a inicial, apresentar CTPS e PPP relativo ao período de 17/3/2006 a 13/2/2017. 

Para o período de 01/08/1986 até 20/07/1993, a autora apresentou apenas a
CTPS demonstrando o exercício da atividade de servente para a Maternidade São José S/A
(hospital). Todavia, nota-se que, no processo administrativo, houve a juntada do PPP
expedido pela empregadora demonstrando que, nesse período, ela laborou como servente e
esteve exposta a vírus e fungos.  No campo 14.2, consta que a atividade consistia em recolher
resíduos hospitalares e de uso comum, nos quartos, enfermaria e centro cirúrgico, 
acondicionando-os em embalagens apropriadas (sacolas) no compartimento de exclusão
(lixo hospitalar), e recolher roupas utilizadas em cirurgias, mantendo contato com secreções,
excrementos. Não houve uso de EPI eficaz.

Como se observa, a descrição das atividades desenvolvidas pela autora revela
que ela esteve, pelo menos eventualemente, em contato com materiais contaminados por
doenças infectocontagiosas. Porém, não se vislumbra contato habitual e permanente com
materiais contaminados por doenças infectocontagiosas. 

Assim, NÃO deve ser reconhecido o exercício de tempo especial de 01/08/1986
até 20/07/1993.

Para o período de 17/3/2006 a 13/2/2017, a autora apresentou, na inicial, o PPP
expedido pela empregadora Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
(hospital) demonstrando que laborou como copeira e esteve exposta a vírus, bactérias,
fungos e protozoários.  No campo 14.2, consta que a atividade consistia em efetuar a
preparação das bandejas dietéticas (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia) de acordo
com os cartões com as prescrições das dietas, colocando os alimentos e líquidos nos
recipientes específicos, acomodando talheres em conformidade com os procedimentos pré-
estabelecidos, preparar os carrinhos de transporte das bandejas, mantendo-os limpos e
higienizados, procedendo à distribuição das bandejas com as refeições nas enfermarias,
quartos, manter arrumadas e limpas as instalações da copa da unidade hospitalar. 

Como se observa pela descrição das atividades, a autora não esteve em contato
com materiais contaminados por doenças infectocontagiosas. 

Não obstante o fato de que trabalhava como copeira em hospital, distribuindo
refeições aos pacientes com as mais diversas doenças, consta, no PPP, o uso de EPI eficaz. 

Deve, portanto, ser mantida a improdência da pretensão inicial com relação ao
período de 17/3/2006 a 13/2/2017.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe  provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000318982v59 e do código CRC 9f87de3c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000039-82.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO (AUTOR)
ADVOGADO: WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO (OAB ES020077)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375951v2 e do código CRC 709ece25.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5005448-73.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ODILIA DE ABRANCHES CORREA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA
PELO INSS DOS PERÍODOS DE 23/01/1981 A 24/12/1987 E DE 01/01/1988 A
30/04/2008. RECOLHIMENTOS URBANOS COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
EFETUADOS PELA AUTORA NO PERÍODO DE 01/05/2008 A 31/01/2018.
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA
AUSÊNCIA DE DESCONTINUIDADE E APLICAÇÃO DO TEMA 1007 DO STJ.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso interposto  pelo INSS em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais (Evento 42), alega, em síntese, (i) a  regra da
aposentadoria híbirda não se aplica à parte autora, pois ela migrou do regime previdenciário
rural para o regime previdenciário urbano, nos termos do art. 48, parágrafos 2º e 3º, da Lei
8.213/1991, (ii) depreende-se da leitura atenta do § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 que o
legislador ao empregar o vocábulo "que satisfaçam essa condição" quis fazer menção ao
segurado que migrou do meio urbano para o meio rural, isto é, “que ainda seja um trabalhador
rural”, satisfazendo, assim, a referida condição, (iii) a TNU, no PU nº 2007.83.04.500951-5,
julgado em 04 de agosto de 2009, firmou entendimento que a expressão “ainda que de forma
descontínua” abrange apenas o lapso necessário para que não haja perda da qualidade de
segurada, (iv) está sedimentado na jurisprudência que a Lei nº 10.666/2003 não se aplica na
aposentadoria por idade rural, sendo que, para se ter direito à aposentadoria por idade rural do
segurado especial, é indispensável a implementação simultânea dos requisitos de idade e
trabalho, durante o interregno correspondente à carência, (v) no presente caso, a parte autora
se afastou do campo no ano de 2008, e (vi) estando evidenciado que a parte autora se afastou
da agricultura anos antes de implementar o requisito etário do art. 48, parágrafos 3º e 4º,  da
Lei 8.213/1991 não se aplica os novos dispositivos que permitiram ao trabalhador rural a
acrescer tempo em outras categorias para fins de aposentação.

VOTO

O próprio INSS já reconheceu o exercício de atividade rural de 1981 a 2008,
nos autos do processo administrativo, bem como o Juízo sentenciante entendendo que o
período  remoto poderia ser somado com o tempo de contribuição em atividade urbana para
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fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, sob os seguintes fundamentos:

(...) A autora requereu aposentadoria em 28/8/2017, quando já tinha completado
60 anos de idade. O  requerimento administrativo foi indeferido, porque o INSS só computou
109 contribuições, número inferior às 180 contribuições exigíveis para fins de carência
(evento 1, INDEFERIMENTO3).

A autora recolheu contribuições previdenciárias no período de 01/05/2008 a
31/01/2018 (evento 5, PET2). O INSS só computou essas contribuições para efeito de
apuração do cumprimento da carência.

A autora, porém, pretende somar ao tempo de contribuição de contribuinte
individual o tempo de serviço rural antigo. Afirmou na petição inicial que "a própria
autarquia ré reconheceu, em sede administrativa, que a autora exerceu atividade rural no
período de 01/01/1988 a 30/04/2008, bem como o período de 23/01/1981 a 24/12/1987".

A primeira instância recursal administrativa, no Acórdão 4328/2014-JR,
reconheceu o exercício de atividade rural no período de 01/01/1988 a 30/04/2008 e no
período de 23/01/1981 a 24/12/1987 e mandou o INSS conceder a aposentadoria (esse
acordão não está juntado aos autos, mas foi citado na decisão da 1ª Composição Adjunta da 4ª
Câmara de Julgamento).

Em segunda instância recursal administrativa, a 1ª Composição Adjunta da 4ª
Câmara de Julgamento (Evento 1, AUTO7, pág. 20-24) reformou o acórdão da Junta de
Recursos na parte em que mandou o INSS conceder a aposentadoria, mas manteve o
reconhecimento de atividade rural até 2008, conforme trecho abaixo transcrito:

 

Portanto, já está resolvido que a autora tem direito à averbação do tempo de
serviço rural nos períodos de 23/01/1981 a 24/12/1987  e de 01/01/1988 a 30/04/2008.

É possível conceder aposentadoria por idade mediante soma de tempo de
atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência. Trata-se da aposentadoria por idade
híbrida. Nesse caso, a aposentadoria pode ser deferida à mulher a partir dos 60 anos de
idade. Isso está previsto na Lei nº 11.718/08, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei nº 8.213/91:

“§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam
ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher.”

O fato de a autora não ser lavradora no momento do requerimento de
aposentadoria não impede a concessão do benefício. A lei literalmente prevê que quem é
trabalhador rural pode aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. Entretanto, a Primeira e a Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram interpretação ampliativa à norma legal,
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entendendo que a aposentadoria híbrida contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como aqueles que saíram do campo e foram para a cidade.
Dessa forma, a jurisprudência admite a concessão da aposentadoria por idade mediante a
mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana, não importando qual seja a
atividade exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento
do requisito etário. Eis os julgados que exemplificam a consagração desse entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE.  ART. 48, § 3º, DA LEI N. 8213/91. EXEGESE.
MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO
MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO
RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
 

1. A Lei 11.718/2008, ao alterar o art. 48 da Lei 8.213/91, conferiu ao
segurado o direito à aposentadoria híbrida por idade, possibilitando que, na apuração do
tempo de serviço, seja realizada a soma dos lapsos temporais de trabalho rural com o
urbano.

2. Para fins do aludido benefício, em que é considerado no cálculo tanto o
tempo de serviço urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do
trabalho exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria.

3. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser
computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade,
ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.

4. O cálculo do benefício ocorrerá na forma do disposto no inciso II do caput
do art. 29 da Lei n. 8.213/91, sendo que, nas competências em que foi exercido o labor
rurícola sem o recolhimento de contribuições, o valor a integrar o período básico de cálculo
- PBC será o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.

5. A idade mínima para essa modalidade de benefício é a mesma exigida para
a aposentadoria do trabalhador urbano, ou seja, 65 anos para o homem e 60 anos para a
mulher, portanto, sem a redução de 5 anos a que faria jus o trabalhador exclusivamente
rurícola.

6. Recurso especial improvido. (REsp 1476383/PR, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE HÍBRIDA. CARÊNCIA. MOMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO.
LABOR URBANO OU RURAL. INDIFERENÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE TEMPO
RURAL. DESNECESSIDADE.

1. Esta Segunda Turma firmou entendimento segundo o qual "seja qual for a
predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido
no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o
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trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei
n. 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por
outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse
regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor
exclusivamente rurícola (§§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/1991)." REsp 1.407.613/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe
28/11/2014.

2. Do mesmo modo, "se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei n. 8.213/1991
dispensam o recolhimento de contribuições para fins de aposentadoria por idade rural,
exigindo apenas a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada para
fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, não sendo,
portanto, exigível o recolhimento das contribuições." (idem, ibidem) 3. Mantida a decisão
por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp 1479972/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/05/2015, DJe 27/05/2015)

Prevalece, portanto, o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto
no § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no
momento em que implementar o requisito etário ou formular o requerimento administrativo. 

Por outro lado, é necessário conjugar a interpretação do § 3º do art. 48 da Lei nº
8.213/91 com o § 2º do mesmo artigo.

O § 2º dispõe que “o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição
correspondente à carência do benefício pretendido” (grifei). Assim, para ter direito à
aposentadoria por idade típica, com redução de 5 anos na idade mínima, o trabalhador rural
precisa comprovar exercício exclusivo de atividade rural durante 180 meses no período
imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria.

Em seguida, ao regular a aposentadoria por idade híbrida, o § 3º dispõe que, se
o trabalhador rural não atender ao disposto no § 2º, poderá satisfazer a condição ali prevista
mesclando tempo de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de
segurado:

“§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam
ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

A única condição inovadora prevista no § 3º em relação ao § 2º é a de que, em
vez de se computar exclusivamente tempo de atividade rural, admite-se somar indistintamente
tempo de atividade rural com tempo de contribuição em atividade urbana. Todas as demais
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condições (requisitos) previstas no § 2º permanecem mantidas, inclusive a exigência de
aferição do tempo de serviço dentro do “período imediatamente anterior ao requerimento da
aposentadoria”.

Por isso, ainda que não seja obrigatória a vinculação ao trabalho rural no
momento em que é atingido o requisito etário ou requerido o benefício, é indispensável que o
tempo de serviço rural esteja inserido ou, ao menos, tenha continuidade ou proximidade com
o “período imediatamente anterior ao requerimento administrativo”. Consequentemente, é
inaceitável, mesmo para a concessão da aposentadoria por idade híbrida, o tempo de serviço
rural remoto, ao qual se tenha seguido intervalo significativo de inatividade, com perda da
qualidade de segurado.

É verdade que o § 2º do art. 48 da Lei nº 8.213/91 admite que a atividade rural
seja descontínua para fins de concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural.
Ocorre que o mesmo dispositivo legal, como visto, também prescreve que a atividade rural
precisa ser aferida “no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício”. E, por
causa dessa ressalva legal, a descontinuidade do tempo de serviço rural admitida na lei é
somente aquela que envolve um período curto de tempo.

Assim, a aplicabilidade do § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 pressupõe que o
requerente tenha exercido atividade rural, por algum tempo, nos últimos 180 meses (ou um
pouco mais para trás no tempo, já que a atividade rural pode ser descontínua), mesmo que o
requerente não mantenha a condição de trabalhador rural por ocasião do requerimento ou do
momento em que completa a idade mínima. É admissível somar nesse período de carência
tempo de atividade rural sem contribuição com períodos contributivos. Todavia, não é
admissível computar tempo de atividade rural remoto, distante dos 180 meses anteriores ao
requerimento administrativo.

Recentemente a Turma Nacional de Uniformização confirmou esse
entendimento em julgamento de recurso representativo de controvérsia (tema 168), tendo
uniformizado a seguinte tese (Tese 168):

Para a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, não é possível
somar ao período de carência, urbano ou rural, o tempo de serviço prestado remotamente na
qualidade de trabalhador rural sem contribuição. Para fins dessa tese, entende-se por tempo
remoto aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida pela legislação, para fins de
aposentadoria rural por idade, a ser avaliada no caso concreto.” (tese firmada na sessão de
26/10/2018) (PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318/SP, Relatora para o acórdão Juíza Luísa
Hickel Gamba, DOU 27/08/2018 e DOU 31/10/2018):

O tempo remoto é aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida pela legislação e que não está no período
imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo da aposentadoria por idade.

No presente caso, logo no mês seguinte ao da cessação da atividade rural, a
autora começou a contribuir para a previdência social na qualidade de segurada
contribuinte individual. A autora exerceu atividade rural até abril/2008 e  recolheu
contribuições previdenciárias no período de 01/05/2008 a 31/01/2018 (evento 5, PET2).
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Logo, o tempo de serviço rural está incluído no período imediatamente anterior
ao requerimento da aposentadoria e não houve descontinuidade entre o  tempo de serviço
rural e o tempo de contribuição de contribuinte individual. Por isso, o tempo de serviço rural
pode ser somado com o tempo de contribuição em atividade urbana para efeito de concessão
da aposentadoria por idade híbrida.

Somando o tempo de serviço rural reconhecido no processo administrativo com
o tempo de contribuição em atividade urbana, a autora completou mais de 180 meses para
fins de carência.

A autora tem direito à aposentadoria por idade híbrida com renda mensal inicial
equivalente ao salário mínimo, conforme regime jurídico das aposentadorias dos
trabalhadores rurais.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder aposentadoria
por idade desde a data do requerimento administrativo, em 28/8/2017. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que haveria prova inequívoca do alegado labor
rurícola, não havendo motivo para reafirmar os fundamentos da decisão transcrita, até porque
o próprio INSS já procedeu a sua averbação.

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, faz jus a parte autora à averbação do período de 1981 a 2008, para fins
de carência da aposentadoria por idade pleiteada, a ser somado ao período urbano de 2008 a
2018, que perfazem muito mais tempo de atividade necessária para obtenção do benefício em
análise.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.  Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337904v2 e do código CRC 0c281b8c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5005448-73.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ODILIA DE ABRANCHES CORREA (AUTOR)
ADVOGADO: JEANINE NUNES ROMANO (OAB ES011063)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376097v2 e do código CRC ce181b80.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5012826-46.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCO ANTONO LIMA DAS CHAGAS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Evento 18) interposto pela parte autora em face
da sentença (Evento 12) que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições
previdenciárias pagas após a concessão da aposentadoria. Alega o recorrente que é titular de
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição e que, após a concessão
do benefício, permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo contribuições
previdenciárias. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 18, § 2º da Lei
8.213/1991, uma vez que não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição
incidente sobre a remuneração obtida nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados
que voltam a trabalhar após se aposentarem. Contrarrazões da parte ré (Evento 29).

VOTO

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

Cuida-se de ação ajuizada por MARCO ANTONO LIMA DAS CHAGAS em desfavor
da UNIÃO FEDERAL, que observará o procedimento próprio dos Juizados Especiais
Federais, versando sobre a possibilidade de restituição das contribuições previdenciárias
incidentes sobre o salário de pessoa aposentada que retorna à atividade.

Relatório dispensado nos termos do art. 381 da Lei nº 9.099/1995 c/c o art. 1º2 da Lei nº
10.259/2001.

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Prescrição Quinquenal

De acordo com o julgamento do RE 566.621/RS, as ações de repetição ou compensação de
indébito ajuizadas a partir de 09.06.2005 devem observar o prazo prescricional de 05 (cinco)
anos. À luz desse entendimento, declaro prescritos os valores pagos anteriormente ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda.

Passo a análise do mérito propriamente dito.

2.2. Das Constribuições Previdenciárias
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Em síntese, pretende o autor encampar a tese de que, em virtude de sua aposentação, tornar-
se-ia indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário percebido quando
do seu retorno à atividade laboral, tendo em vista a impossibilidade de auferir proveito
decorrente das contribuições vertidas em favor da seguridade.

Entendo que o tema reclama a aplicação - inafastável - da norma contida no artigo 12, § 4º da
Lei 8.212/1991, com redação dada pelo artigo 2º da Lei 9.032/1995, que passo a
transcrever, in verbis:

Art. 12. (...)

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata
esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

O aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS, que passa novamente a
exercer atividade abrangida por esse Regime, assume a condição de segurado obrigatório e,
como tal - compelido por força de lei - fica também responsável pelo custeio da seguridade
social.

É que a Previdência Social, a teor do art. 195 da Carta da República, é regida pelo princípio
da solidariedade. Isto significa que o financiamento da seguridade social fica ao encargo de
toda a sociedade, de modo direto ou indireto, notadamente pelo recolhimento de contribuições
que incidem sobre o salário do trabalhador.

Também a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal firmou-se unânime (1ª e 2ª Turmas),
no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário
do aposentado que retorna à atividade (AI 822.294-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE
381.268-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 396.717-AgR/RS , Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA, RE 396.020-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 372.506-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes; e RE 364.224-AgR):

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA.
RETORNO À ATIVIDADE. A decisão agravada está em perfeita harmonia com o
entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no sentido de que é exigível
a contribuição previdenciária do aposentado que permanece em atividade ou a ela
retorna após a inativação. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 422.357-
AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma
vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à
atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social. Precedentes. III - Agravo regimental improvido (RE 364.224-AgR, Rel. Min.
Lewandowski).

Inexistindo, pois, qualquer correlação que vincule a obrigação de contribuir com a
possibilidade/expectativa de auferir benefícios provenientes das contribuições vertidas em
favor da seguridade social, tenho por constitucional a norma de regência, de sorte que afasto
a possibilidade de repetição dos valores pleiteados.
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3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, e por via
de consequência, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 487, I do CPC/2015.

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observa-se que a questão se
encontra pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei
8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório
da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

No sentido do exposto, são os seguintes julgados do E. STF:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Com efeito, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa. Quanto ao pedido de desistência da ação de Evento 40,  tendo em vista que
já houve prolação de sentença, há a impossibilidade de acolhimento do pedido de desistência
da ação formulado nesta fase processual, sem que a autora tenha renunciado ao direito no
qual se funda a ação.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299604v5 e do código CRC 5fda8694.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5012826-46.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCO ANTONO LIMA DAS CHAGAS (AUTOR)
ADVOGADO: HELENA MAYARA RODRIGUES PACHECO (OAB ES024891)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e no mérito negar provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Quanto ao pedido de
desistência da ação de Evento 40, tendo em vista que já houve prolação de sentença, há a
impossibilidade de acolhimento do pedido de desistência da ação formulado nesta fase
processual, sem que a autora tenha renunciado ao direito no qual se funda a ação, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375937v2 e do código CRC bef53e6e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5001553-70.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WASHINGTON FLORENTINO RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 31) interposto pela parte autora contra a
sentença (evento 27) que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições
previdenciárias pagas após a concessão da aposentadoria. Alega o recorrente que é titular de
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição e que, após a concessão
do benefício, permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo contribuições
previdenciárias. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 18, § 2º da Lei
8.213/1991, uma vez que não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição
incidente sobre a remuneração obtida nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados
que voltam a trabalhar após se aposentarem.

VOTO

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

Cuida-se de ação ajuizada por WASHINGTON FLORENTINO RODRIGUES em desfavor
da UNIÃO FEDERAL, que observará o procedimento próprio dos Juizados Especiais
Federais, versando sobre a possibilidade de restituição das contribuições previdenciárias
incidentes sobre o salário de pessoa aposentada que retorna à atividade.

Relatório dispensado nos termos do art. 381 da Lei nº 9.099/1995 c/c o art. 1º2 da Lei nº
10.259/2001.

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Prescrição Quinquenal

De acordo com o julgamento do RE 566.621/RS, as ações de repetição ou compensação de
indébito ajuizadas a partir de 09.06.2005 devem observar o prazo prescricional de 05 (cinco)
anos. À luz desse entendimento, declaro prescritos os valores pagos anteriormente ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda.

Passo a análise do mérito propriamente dito.

2.2. Das Constribuições Previdenciárias
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Em síntese, pretende o autor encampar a tese de que, em virtude de sua aposentação, tornar-
se-ia indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário percebido quando
do seu retorno à atividade laboral, tendo em vista a impossibilidade de auferir proveito
decorrente das contribuições vertidas em favor da seguridade.

Entendo que o tema reclama a aplicação - inafastável - da norma contida no artigo 12, § 4º da
Lei 8.212/1991, com redação dada pelo artigo 2º da Lei 9.032/1995, que passo a
transcrever, in verbis:

Art. 12. (...)

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata
esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

O aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS, que passa novamente a
exercer atividade abrangida por esse Regime, assume a condição de segurado obrigatório e,
como tal - compelido por força de lei - fica também responsável pelo custeio da seguridade
social.

É que a Previdência Social, a teor do art. 195 da Carta da República, é regida pelo princípio
da solidariedade. Isto significa que o financiamento da seguridade social fica ao encargo de
toda a sociedade, de modo direto ou indireto, notadamente pelo recolhimento de contribuições
que incidem sobre o salário do trabalhador.

Também a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal firmou-se unânime (1ª e 2ª Turmas),
no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário
do aposentado que retorna à atividade (AI 822.294-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE
381.268-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 396.717-AgR/RS , Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA, RE 396.020-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 372.506-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes; e RE 364.224-AgR):

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA.
RETORNO À ATIVIDADE. A decisão agravada está em perfeita harmonia com o
entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no sentido de que é exigível
a contribuição previdenciária do aposentado que permanece em atividade ou a ela
retorna após a inativação. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 422.357-
AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma
vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à
atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social. Precedentes. III - Agravo regimental improvido (RE 364.224-AgR, Rel. Min.
Lewandowski).

Inexistindo, pois, qualquer correlação que vincule a obrigação de contribuir com a
possibilidade/expectativa de auferir benefícios provenientes das contribuições vertidas em
favor da seguridade social, tenho por constitucional a norma de regência, de sorte que afasto
a possibilidade de repetição dos valores pleiteados.
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3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, e por via
de consequência, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 487, I do CPC/2015.

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observa-se que a questão se
encontra pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei
8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório
da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

No sentido do exposto, são os seguintes julgados do E. STF:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Com efeito, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça
nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000320844v4 e do código CRC 95d94e29.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001553-70.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WASHINGTON FLORENTINO RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e no mérito negar provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375933v2 e do código CRC f80a0634.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000059-98.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OTAVIO ABREU XAVIER (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 21) interposto pela parte autora em face
da sentença (evento 15) que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições
previdenciárias pagas após a concessão da aposentadoria. Alega o recorrente que é titular de
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição e que, após a concessão
do benefício, permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo contribuições
previdenciárias. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 18, § 2º da Lei
8.213/1991, uma vez que não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição
incidente sobre a remuneração obtida nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados
que voltam a trabalhar após se aposentarem.

VOTO

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

[...] 

Trato de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, E
OUTRO, mediante a qual se pretende a repetição dos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária do aposentado que volta a trabalhar.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995, aplicável subsidiariamente
aos Juizados Especiais Federais, por força do art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Ilegitimidade passiva do INSS

A competência para instituir a contribuição destinada ao custeio do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) e a capacidade tributária ativa para exigi-la são exclusivamente
da União, de maneira que, por efeito, é a única a deter legitimidade passiva quanto ao pedido
de reconhecimento do direito à não incidência ou à isenção do tributo em debate, bem como
do correspectivo direito de restituição.

Noutro giro, o INSS – entidade responsável pela distribuição dos benefícios previdenciários –
não detém legitimidade passiva para tais pretensões, uma vez que, desde o advento da Lei n.
11.457/2007, não é mais o responsável por fiscalizar, arrecadar e cobrar as contribuições
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sociais previstas nas alíneas a, b, e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212/1991,
dentre as quais se encontram aquelas concernentes à pretensão deduzida por meio desta ação.

Nesse panorama, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, impõe-se o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do INSS quanto aos pedidos deduzidos na petição inicial.

2.2. Impugnação à gratuidade da justiça

A autarquia ré impugnou, em contestação, a decisão que, com base na alegação de
hipossuficiência constante da petição inicial, deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural
(CPC/2015, art. 99, § 3º) é relativa, isto é, pode ilidida por prova em contrário.

Fixada essa premissa, sem desprezar situações específicas e excepcionais devidamente
comprovadas, a hipossuficiência, para fins de análise do direito à gratuidade da justiça, deve
ser aferida segundo um critério geral, prévio e objetivo.

Orientando-se nessa perspectiva, evita-se o tratamento desigual de pessoas em situação
equivalente, ao tempo em que se afasta o enriquecimento sem causa em prejuízo da
administração da Justiça.

Balizando-me por esse entendimento, considero justo e razoável conceder-se a gratuidade de
justiça se a renda da pessoa natural for igual ou inferior ao limite mensal de isenção do
imposto de renda da pessoa física fixado na legislação tributária federal. Atualmente, esse
limite encontra-se definido no Anexo I da Instrução Normativa n. 1.500, de 2014, no valor
de R$ 1.903,98.

Neste caso, a parte autora não tem renda superior ao limite mensal de isenção do imposto de
renda, conforme constam dos documentos que acompanham a inicial, nem logro o réu provar
o contrário.

Assim, rejeito a impugnação ofertada pela ré e mantenho a gratuidade concedida.

2.3. Mérito

Inicialmente, consigno que a contribuição para o RGPS tem natureza tributária.

Sua regra matriz de incidência tem raiz, em nosso ordenamento jurídico, nos arts. 149, caput,
e 195, inciso II, da Constituição da República, de 1988 (CRFB/88), que prevê o financiamento
da Seguridade Social por toda a sociedade, de forma direta e indireta, inclusive mediante o
pagamento de contribuição social pelo trabalhador e demais segurados da previdência social.
Eis o teor dos citados dispositivos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
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II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201;

Na classificação pentapartida dos tributos, adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n. 146.733-9/SP, em voto do Min. Moreira Alves, o
tributo em debate pertence à espécie das contribuições especiais e à subespécie das
contribuições especiais sociais destinadas ao custeio da seguridade social.

Em tal perspectiva, aplicam-se à relação jurídico-tributária em exame as normas
constitucionais relativas ao Sistema Tributário Nacional e, no plano infraconstitucional, o
Código Tributário Nacional (CTN – Lei n. 5.172/1966) e toda a legislação tributária
correlata.

As contribuições sociais especiais destinadas, ordinariamente, ao custeio da Seguridade
Social, no âmbito do RGPS, estão disciplinadas, de modo geral, na Lei n. 8.212/1991.

A bem de ver, a contribuição social que tem por sujeito passivo o aposentado que permanece
em atividade sujeita ao RGPS, destinada ao custeio do sistema, está prevista no §4º do art. 12
da Lei n. 8.212/1991, cuja redação é a seguinte:

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em
atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-
família e à reabilitação profissional, quando empregado.

Feita essa abordagem introdutória, necessária à explicitação dos contornos jurídicos da
contribuição em causa, passo a aplicar a este caso, mutatis mutandis, o entendimento
constante na decisão plenária proferida em sede de controle concentrado de
constitucionalidade na ADI n. 3.105, cujas razões determinantes são transcendentes e
vinculantes. Decido, por isso, com base no art. 332 combinado com o inciso I do art. 927,
todos do Código de Processo Civil (CPC).

Em que pesem os argumentos declinados pela parte autora, na citada a ADI n. 3.105 o
Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que a Contribuição à
Seguridade Social é um tributo que, em virtude dos princípios que o informam – notadamente
o da solidariedade -, não tem natureza retributiva ou contraprestacional, de forma que é
exigível de todos os aposentados que retornem à atividade.

Transcrevo ipsis litteris o teor da referida decisão, a qual, nada obstante versar sobre
proventos de aposentadoria e pensões de servidor público, possui premissas de observação
obrigatória pelo Órgão Judicial nesta espécie:

“1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos
de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária.
Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição
social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de
imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra
não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua
vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e
III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento
jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição
jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito
subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e
pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência
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de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento,
nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da
aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação
de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não
haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade.
Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de
aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por
força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não
ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária.
Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa.
Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos
princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos
objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no
custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação
ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150,
I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º,
caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu
contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações.” (ADI 3.105, Redator para o acórdão o Ministro
Cezar Peluso, DJ 18.2.2005) [destaques acrescentados]

É digno de registro que a matéria também já foi objeto de análise pelo STF em controle difuso
de constitucionalidade, desta feita relativamente ao segurado do RGPS, conforme se extrai dos
julgados abaixo ementados:

“Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da
ADI 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do
aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do
custeio da Previdência Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal
‘remete à lei os casos em que a contribuição repercute nos benefícios.” (RE 437.640,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 2.3.2007)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição
previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O princípio da
solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior
amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável
entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições
vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento.”(STF -
RE: 430418 RS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/03/2014,
Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG
05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014)[destaques acrescentados]

Com razão, não há, no ordenamento jurídico pátrio, nenhuma norma jurídica válida que,
como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, imunize-lhe os proventos e as
pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a
modalidade do tributo eleito.

Por sua vez, a contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social (CRFB/88, art.
195), de par com os demais princípios aludidos na decisão da ADI n. 3.105, e o art. 201, §4º,
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da CRFB/88 “remete à lei os casos em que a contribuição repercute nos benefícios”.

Nessa linha, assim dispõe o §2º do art. 18 da Lei n. 8.213/1991:

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em
atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-
família e à reabilitação profissional, quando empregado.

Registre-se, alegações no sentido de que “não se poderá auferir em tese nada de substancial
em contrapartida” e congêneres refletem uma visão individualista, não prevalecente
atualmente, e desencontrada da própria legitimação democrática da contribuição em questão
centrada no atingimento do bem comum, de interesse público.

Muito menos há falar em enriquecimento ilícito da Administração, pagamento indevido ou a
maior, porquanto as contribuições previdenciárias do aposentado que retorna à atividade
estão supeditadas nos arts. 149, caput, e 195, inciso II, da CRFB/88 e §4 do art. 12 da Lei n.
8.212/1991. Não há subsunção legal, portanto, ao art. 165 do CTN.

Por fim, em um sistema normativo assentado nas bases colocadas, é dizer, solidário e
contributivo, não há infringência ao princípio da razoabilidade, sendo certo, por outro lado,
que não se afigura lícito ao Poder Judiciário eleger, a seu talante, critérios e diretrizes
diversos dos estabelecidos pelo Legislativo, pena de afronta ao princípio da separação dos
poderes (CRFB/88, art. 2º).

Nessas condições, ao tempo que declaro concreta e incidentalmente a constitucionalidade do
§4º do art. 12 da Lei n. 8.212/1991, reconheço a improcedência do pedido de restituição dos
valores recolhidos a título de contribuição previdenciária do aposentado que retorna ao
mercado de trabalho.

É de rigor, portanto, a rejeição do pedido autoral.

3. DISPOSITIVO

Do exposto:

a) com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS para os pedidos deduzidos na petição inicial,
extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nesse tanto;

b) REJEITO O PEDIDO da parte autora, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I,
do CPC.

[...]

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observa-se que a questão se
encontra pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei
8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório
da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

No sentido do exposto, são os seguintes julgados do E. STF:
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EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Com efeito, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça
nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293345v3 e do código CRC 8b1e2dac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000059-98.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OTAVIO ABREU XAVIER (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e no mérito negar provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375935v2 e do código CRC 960174a2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5019982-22.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WALDIR NASCIMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Evento 29, Reclno1) interposto pela parte autora
em face da sentença que pronunciou a decadência do direito a revisão da renda mensal inicial
do benefício previdenciário de aposentadoria – iniciado em 07/11/2006 (Evento 19, OUT1),
mediante inclusão, no período básico de cálculo, dos salários de contribuição anteriores a
julho de 1994.

Alega a parte recorrente que o presente caso não alcança o próprio fundo de
direito, mas apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos e que seria aplicável a
súmula nº 85 do STJ. Quanto ao mérito, aduz que é titular do beneficiário previdenciário e
que não aproveitou as contribuições vertidas anteriormente a julho de 1994, trazendo enorme
prejuízo a RMI da parte Autora.

VOTO

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013
e em sede de repercussão geral, relator o Ministro Roberto Barroso, afastou eventual
inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial razoável para o
questionamento de benefícios já reconhecidos, bem como aplicou a decadência de 10 (dez)
anos para a revisão de benefícios concedidos antes de 1997. O acórdão possui a seguinte
ementa:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência
social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos
de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como
consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício
previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez
anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da
segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca
de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo
decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de
28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de
disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre
benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade
vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não
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sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE
626489, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

Considerou o Supremo que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurasse impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.

In casu, o benefício previdenciário foi concedido em 07/11/2006 (Evento 19,
OUT1). Como a ação foi ajuizada em 20/12/2018, depois de decorrido o prazo de dez anos,
operou-se a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.

A súmula 81 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU,
tem o seguinte enunciado: “Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da
Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação
às questões não apreciadas pela Administração no ato de concessão.” As “questões”
referidas na súmula são apenas questões fáticas. Afirmo essa conclusão a partir da análise dos
precedentes que motivaram a edição da referida súmula: tais precedentes tratam de tempo de
contribuição reconhecido em reclamação trabalhista posteriormente à concessão do benefício.
Ou seja: os precedentes que deram lastro ao entendimento sumulado referem-se a questões de
fato que não foram apreciadas quando o benefício foi concedido. Já no julgamento do AgRg
no Recurso Especial nº 1.407.710, o Superior Tribunal de Justiça afastou a decadência por
não ter havido indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições
especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito. Ou seja: o
precedente do STJ também afastou a decadência porque houvera matéria fática que não havia
sido levada ao conhecimento da Administração quando da decisão administrativa. Pelo
exposto, tais entendimentos jurisprudenciais que afastam a incidência do prazo decadencial
não tem aplicabilidade quando se pleiteia revisão de ato administrativo com base em matéria
de direito, tal qual ocorre no caso dos autos.

Portanto, e diante da decadência do direito à revisão, deixo de analisar o mérito. 

Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação do
recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência
judiciária gratuita ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000317597v9 e do código CRC 3d483b7d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5019982-22.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WALDIR NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375809v2 e do código CRC bd47975c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000063-04.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HERMINIA DEL CARO TESSAROLO BATISTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que pronunciou a decadência do direito a revisão da renda mensal inicial do benefício
previdenciário de aposentadoria – concedido em 04/06/2008, com DIB em
15/05/2008 (Evento 1, CCON7), mediante a inclusão dos salários-de-contribuição anteriores
a julho/94.

Alega a parte recorrente que o STJ, no julgamento do Ag Rg no REsp 1407710,
reconheceu que o prazo decadencial não poderia alcançar questões que não foram aventadas
quando do deferimento do benefício e que não foram objeto de apreciação pela
Administração, mesmo entendimento da Súmula 81 da TNU. Aduz também que a regra de
transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/99 o prejudicou, uma vez que seu benefício foi
deferido com a limitação do período básico de cálculo a julho/1994, por conta da previsão
contida no dispositivo mencionado.

VOTO

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013
e em sede de repercussão geral, relator o Ministro Roberto Barroso, afastou eventual
inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial razoável para o
questionamento de benefícios já reconhecidos, bem como aplicou a decadência de 10 (dez)
anos para a revisão de benefícios concedidos antes de 1997. O acórdão possui a seguinte
ementa:                                                                        

EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência
social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos
de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como
consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício
previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez
anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da
segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca
de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo
decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de
28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de
disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre
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benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade
vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não
sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE
626489, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

Considerou o Supremo que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurasse impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.

In casu, o benefício previdenciário foi concedido em 04/06/2008 (Evento 1,
CCON7). Como a ação foi ajuizada em 18/01/2019, depois de decorrido o prazo de dez anos,
operou-se a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.

A súmula 81 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU,
tem o seguinte enunciado: “Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da
Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação
às questões não apreciadas pela Administração no ato de concessão.” As “questões”
referidas na súmula são apenas questões fáticas. Afirmo essa conclusão a partir da análise dos
precedentes que motivaram a edição da referida súmula: tais precedentes tratam de tempo de
contribuição reconhecido em reclamação trabalhista posteriormente à concessão do benefício.
Ou seja: os precedentes que deram lastro ao entendimento sumulado referem-se a questões de
fato que não foram apreciadas quando o benefício foi concedido. Já no julgamento do AgRg
no Recurso Especial nº 1.407.710, o Superior Tribunal de Justiça afastou a decadência por
não ter havido indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições
especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito. Ou seja: o
precedente do STJ também afastou a decadência porque houvera matéria fática que não havia
sido levada ao conhecimento da Administração quando da decisão administrativa. Pelo
exposto, tais entendimentos jurisprudenciais que afastam a incidência do prazo decadencial
não tem aplicabilidade quando se pleiteia revisão de ato administrativo com base em matéria
de direito, tal qual ocorre no caso dos autos.

Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação do
recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência
judiciária gratuita ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000319039v3 e do código CRC a8a0f728.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000063-04.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HERMINIA DEL CARO TESSAROLO BATISTA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375811v2 e do código CRC 97e16915.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5002251-95.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

A autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação do réu a revisar a renda
mensal de seu benefício para a aplicação da regra do art. 29, I da Lei 8.213/91 e para incluir
no período básico de cálculo todo o período contributivo constante no CNIS, inclusive os
salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Contrarrazões no Evento 26,
CONTRAZ1.

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

"Trata-se de ação ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS SOUZA em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a
condenação do INSS a revisar a RMI de seu benefício previdenciário por
entender que a utilização do coeficiente de cálculo estabelecido no art. 3º da Lei
nº 9.876/99, como regra de transição, não pode ser cumulada com o fato
previdenciário, sob pena de caracterizar uma dupla restrição de direitos,
incompatível com a essência/objetivo das regras de transição.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei
10.259/01.

Fundamentação

Sustenta a parte autora que a incidência do fator previdenciário criado pela Lei
nº 9.876/99 é devida somente em relação à aposentadoria integral ou para
aqueles segurados que não tinham direito adquirido à aposentadoria em
16/12/1998, data da publicação da EC 20/98, ou que não cumpriram os demais
requisitos estabelecidos na regra de transição do art. 9º da referida Emenda.

Todavia, as regras de transição instituídas pela EC nº 20/1998 e pelo art. 3º da
Lei nº 9.876/99 não se confundem. A EC nº 20/98 se limitou a resguardar o
direito à aposentadoria com um número menor de tempo de contribuição, por
meio da aposentadoria proporcional. Já a Lei nº 9.876/99 se refere ao cálculo
em si do benefício, quando já é certo o direito do segurado à aposentadoria,
restando aferir seu valor. Por meio dela ficou estabelecido que o período básico
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de cálculo dos transitórios se restringirá aos salários de contribuição posteriores
a julho de 1994, enquanto que para os demais segurados, considerar-se-á todo o
histórico contributivo.

Vê-se, pois, que o coeficiente de cálculo diz respeito ao tempo de contribuição
apurado, enquanto que o fator previdenciário previsto no inciso I do art. 29 diz
com o salário de benefício, este com finalidade atuarial, para o qual são levados
em consideração diversos outros fatores tais como a média dos salários de
contribuição, a idade, a expectativa de sobrevida, etc.

Portanto, sem razão a parte autora quando alega haver dupla penalização dos
transitórios, uma vez que se tratam de institutos distintos. Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO.
LEI Nº 9.876/99. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já sinalizou no
sentido da constitucionalidade do fator previdenciário ao indeferir o pedido de
medida cautelar visando à suspensão do art. 2º da Lei 9.876/99, na parte em
que deu nova redação ao art. 29, caput, seus incisos e parágrafos da Lei
8.213/91, que tratam da questão (ADI-MC 2.111/DF, Rel. Min. Sydney Sanches,
DJU-I de 05-12-2003, p. 17), em abordagem onde foram considerados tanto os
aspectos formais como materiais da alegação de inconstitucionalidade, com
extenso debate sobre os motivos que levaram à criação do fator. Considerando
que a cognição da Suprema Corte em sede de ação direta de
inconstitucionalidade é ampla e que o Plenário não fica adstrito aos
fundamentos e dispositivos constitucionais trazidos na ação, realizando o cotejo
da norma com todo o texto constitucional, não há falar, portanto, em
argumentos não analisados pelo STF, tendo-se por esgotada a questão quando
do seu julgamento pela Corte Maior. Embora não tenha havido, ainda, o
julgamento final da ação, não se pode ignorar o balizamento conferido pelo
Supremo à matéria em foco quando indeferiu a medida cautelar postulada. 2. A
Constituição Federal, em seu artigo 202, caput, fixava o número de salários de
contribuição a ser considerado, e, com as alterações trazidas pela EC 20/98,
deixou de fazê-lo, remetendo tudo à legislação ordinária. Assim, a Lei nº
9.876/99, com autorização do Texto Maior, apenas alterou os elementos e
critérios de cálculo utilizados para apuração do salário de benefício,
ampliando o período básico de cálculo e instituindo a possibilidade de escolha
dos melhores salários de contribuição, segundo as regras e limites que fixou. A
novidade foi a introdução de um elemento atuarial no cálculo, o fator
previdenciário. Portanto, até mesmo a opção do legislador pela criação do
fator previdenciário e sua introdução no cálculo do salário de benefício deu-se
em consonância com o texto constitucional. 3. A Lei nº 9.876/99 determinou a
aplicação do fator previdenciário no cálculo das aposentadorias por tempo de
contribuição e por idade (nesta, em caráter opcional), mesmo as concedidas
segundo as regras de transição estabelecidas no art. 9º da EC 20/98, pois o art.
3º, que trata do cálculo do salário de benefício para os segurados já filiados à
Previdência Social anteriormente à publicação da Lei (regra de transição)
expressamente remete à forma de cálculo constante do inciso I do art. 29 da Lei
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8.213/91 (que inclui a utilização do fator), com a alteração feita pelo art. 2º da
Lei 9.876/99. Nesse sentido a aplicação do fator previdenciário não constitui
regra de transição ou permanente, mas sim regra universal, aplicável a todas
aposentadorias por tempo de serviço/contribuição. O regramento transitório
insculpido no indigitado art. 3º reside apenas na definição do período básico
de cálculo, que, na regra permanente, constitui todo o período contributivo do
segurado, e, na regra de transição (segurados já filiados ao RGPS quando do
advento de Lei 9.876/99), o período contributivo decorrido desde a
competência julho de 1994. 4. A EC 20/98 garantiu a possibilidade de
aposentação com valores proporcionais ao tempo de contribuição para os
segurados já filiados à Previdência Social quando do seu advento, mediante a
exigência de idade mínima e um período adicional de contribuição
("pedágio"). Ou seja, é regra de transição para concessão de benefício. Já a
Lei nº 9.876/99 estabeleceu regra de transição para o cálculo do salário de
benefício, estabelecendo um período básico de cálculo diferente para os
segurados já filiados ao RGPS anteriormente a sua publicação. 5. O
coeficiente de cálculo é elemento externo à natureza jurídica do salário de
benefício, não integra o seu cálculo, e, portanto, não tem caráter atuarial
algum. Incide na apuração da renda mensal inicial somente após calculado o
salário de benefício, e isto apenas para que a fruição do benefício se dê na
proporção do tempo de contribuição do segurado. Já o fator previdenciário é
elemento intrínseco do cálculo do salário de benefício e tem natureza atuarial,
pois leva em consideração a idade do segurado, seu tempo de contribuição e
expectativa de vida, de forma a modular o valor da renda mensal a que o
beneficiário fará jus a partir da concessão e assim preservar, nos termos da
lei, o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema previdenciário. Dessa forma,
não há falar em dupla penalização do segurado, pois não há conflito entre o
coeficiente de cálculo da aposentadoria proporcional e o fator
previdenciário. 6. Ressalva do ponto de vista do Des. Federal João Batista
Pinto Silveira.

(AC 00041826920094047112, Rel. Des. Federal CELSO KIPPER, Sexta Turma,
TRF4, j. 24/10/2012, D.E 31/10/2012)

Noutro ponto, não há nenhuma inconstitucionalidade na fixação do fator
previdenciário como limitador à RMI do benefício, visto inexistir vedação
constitucional nesse sentido. O próprio STF assim entendeu quando do
julgamento da ADI-MC 2.111/DF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA
SOCIAL: CÁLCULO DO BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO.AÇÃO
DIRETA DEINCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.876, DE 26.11.1999,
OU, AO MENOS, DO RESPECTIVO ART. 2º (NA PARTE EM QUE ALTEROU
A REDAÇÃO DO ART. 29, "CAPUT", INCISOS E PARÁGRAFOS DA LEI Nº
8.213/91, BEM COMO DE SEU ART. 3º.ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI, POR VIOLAÇÃO AO ART.
65, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DE QUE SEUS
ARTIGOS 2º (NA PARTE REFERIDA) E 3º
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IMPLICAMINCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR AFRONTA AOS
ARTIGOS 5º, XXXVI, E 201, §§ 1º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO
ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15.12.1998.MEDIDA
CAUTELAR. 1. Na inicial, ao sustentar a inconstitucionalidade formal da Lei
nº9.876, de 26.11.1999, por inobservância do parágrafo único do art. 65 da
Constituição Federal, segundo o qual "sendo o projeto emendado, voltará à
Casa iniciadora", não chegou a autora a explicitar em que consistiram as
alterações efetuadas pelo Senado Federal, sem retorno à Câmara dos
Deputados. Deixou de cumprir, pois, o inciso I do art. 3o da Lei nº 9.868, de
10.11.1999, segundo o qual a petição inicial da A.D.I. deve indicar "os
fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações".
Enfim, não satisfeito esse requisito, no que concerne à alegação de
inconstitucionalidade formal de toda a Lei nº 9.868, de 10.11.1999, a Ação
Direta de Inconstitucionalidade não é conhecida, nesse ponto, ficando, a esse
respeito, prejudicada a medida cautelar. 2. Quanto à alegação de
inconstitucionalidade material do art. 2o da Lei nº9.876/99, na parte em que
deu nova redação ao art. 29, "caput", incisos e parágrafos, da Lei nº
8.213/91, a um primeiro exame, parecem corretas as objeções da Presidência
da República e do Congresso Nacional. É que o art. 201, §§ 1o e 7o, da C.F.,
com a redação dada pela E.C. nº 20, de 15.12.1998, cuidaram apenas, no que
aqui interessa, dos requisitos para a obtenção do benefício da aposentadoria.
No que tange ao montante do benefício, ou seja, quanto aos proventos da
aposentadoria, propriamente ditos, a Constituição Federal de 5.10.1988, em
seu texto originário, dele cuidava no art. 202. O texto atual da Constituição,
porém, com o advento da E.C. nº 20/98, já não trata dessa matéria, que,
assim, fica remetida "aos termos da lei", a que se referem o "caput" e o § 7o
do novo art. 201. Ora, se a Constituição, em seu texto em vigor, já não trata
do cálculo do montante do benefício da aposentadoria, ou melhor, dos
respectivos proventos, não pode ter sido violada pelo art. 2o da Lei nº 9.876,
de 26.11.1999, que, dando nova redação ao art. 29 da Lei nº 8.213/91, cuidou
exatamente disso. E em cumprimento, aliás, ao "caput" e ao parágrafo 7o do
novo art. 201. 3. Aliás, com essa nova redação, não deixaram de ser adotados,
na Lei, critérios destinados a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial,
como determinado no "caput" do novo art. 201. O equilíbrio financeiro é o
previsto no orçamento geral da União. E o equilíbrio atuarial foi buscado,
pela Lei, com critérios relacionados com a expectativa de sobrevida no
momento da aposentadoria, com o tempo de contribuição e com a idade, até
esse momento, e, ainda, com a alíquota de contribuição correspondente a
0,31. 4. Fica, pois, indeferida a medida cautelar de suspensão do art. 2o da Lei
nº 9.876/99, na parte em que deu nova redação ao art. 29, "caput", incisos e
parágrafos, da Lei nº 8.213/91. 5. Também não parece caracterizada violação
do inciso XXXVI do art. 5o da C.F., pelo art. 3o da Lei impugnada. É que se
trata, aí, de norma de transição, para os que, filiados à Previdência Social até o
dia anterior ao da publicação da Lei, só depois vieram ou vierem a cumprir as
condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral da
Previdência Social. 6. Enfim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é
conhecida, no ponto em que impugna toda a Lei nº 9.876/99, ao argumento de
inconstitucionalidade formal (art. 65, parágrafo único, da Constituição
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Federal). É conhecida, porém, quanto à impugnação dos artigos 2o (na parte
em que deu nova redação ao art. 29, seus incisos e parágrafos da Lei nº
8.213/91) e 3o daquele diploma. Mas, nessa parte, resta indeferida a medida
cautelar.

(ADI-MC 2111, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, STF)

Desse modo, não procede a pretensão da parte autora.

Dispositivo

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com
resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC."

A autora recorreu alegando, em síntese, que o art. 3º da Lei 9.876/99 é
inconstitucional e que uma regra transitória (art. 3º, caput, da Lei 9.876/1999) não pode ser
mais prejudicial do que a regra geral (art. 29 da Lei 8.213/1991). 

A regra de transição, que determina o cômputo dos salários de contribuição a
partir de julho de 1994 para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data
de publicação da Lei 9.876/1999, é constitucional. A Constituição em seu artigo 201
autorizou o legislador a estabelecer a forma de cálculo dos benefícios previdenciários, de
forma que a regra deve ser observada.

O direito ao melhor benefício não autoriza a mistura de regras de diferentes
regimes jurídicos. O direito ao melhor benefício se aplica de acordo com as normas vigentes
no momento em que segurado implementou os requisitos para a obtenção do benefício
previdenciário. 

Ademais, o direito ao melhor benefício só existe para quem já preencheu os
requisitos para o benefício.  Aplica-se, por exemplo, o direito ao melhor benefício ao
segurado que, antes da Lei n. 9.876/99, tenha completado os requisitos para obtenção do
benefício almejado mas não o tenha exercido quando da entrada em vigor da Lei n. 9.876/99. 
Apenas a este segurado é dado o direito de optar pela regra antiga (média dos 36 últimos
salários de contribuição) ou pela nova (cálculo com base nos maiores salários-de-contribuição
correspondentes a, no mínimo, 80% do período contributivo decorrido a partir da
competência julho/1994).  Observo que mesmo a este segurado não é permitido mesclar as
regras relativas à forma de cálculo do benefício, utilizando 80% do período contributivo, mas
sem o marco inicial de julho de 1994.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em
razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000317205v4 e do código CRC a8915def.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002251-95.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação do recorrente vencido ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora
deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375871v2 e do código CRC a5b378f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5012119-15.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBERIO DA SILVA E SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Em suas razões recursais (Evento
26), o autor alega, em síntese, que (i) possui sérias restrições ao trabalho em razão de dois
acidentes ocorridos, nos quais sofreu fraturas no ombro, punho, mão, bacia e costela, (ii)
a perícia realizada não merece acolhimento, pois vai de encontro com os laudos acostados aos
autos, (iii) o laudo pericial foi devidamente impugnado e deve ser realizada nova pericia por
médico especialista. Contrarrazões do Evento 32.

DATA DE NASCIMENTO: 04/12/1981 (atualmente com 37 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de eletricista.

DOENÇA: trauma/fratura e lesão tendínea de punho esquerdo, fratura de quadril e trauma em
ombro, lesões atualmente estabilizadas.

VOTO

O benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao
segurado que, em virtude de acidente de qualquer natureza, tenha sua capacidade para o labor
habitual reduzida de forma permanente, após consolidação das lesões, a teor do art. 86 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 01/10/2018, alegando que, por possuir
restrição na extensão dos dedos e perda da força da mão, decorrente de  acidente no qual
sofreu fraturas no ombro, punho direito, mão esquerda, bacia e costela, estaria com limitações
para realizar a atividade habitual de auxiliar de eletricista. Requer a concessão do benefício
de auxílio-acidente desde 03/10/2016. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença por
acidente do trabalho nos períodos de 23/02/2014 a 12/05/2015 e 17/07/2016 a 02/10/2016
(Evento 9).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Exame de radiografia, datado em 22/07/2014, atestando controle gessado do
rádio distal no punho direito e fratura completa da extremidade distal da clavícula com desvio
inferior do segmento distal no ombro direito, com traço de fratura acima do processo
coracoide.
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(ii) Radiografia digital da clavícula direita, datado em 09/07/2014, atestando
controle de pós-operatório de fratura na extremidade distal da clavícula, fixada com hastes
metálicas, notando-se bandagem metálica no subcutâneo local, há ainda aumento das partes
moles circunjacentes a área de manipulação cirúrgica.

(iii) Laudos médicos, datados em 27/06/2014 e 04/07/2014, atestando fratura de
1/3 distal da clavícula direita e fratura do rádio distal direito, o paciente foi submetido a
tratamento cirúrgico em 03/07/2014.

(iv) Laudo médico, datado em 10/03/2016, atestando que o paciente foi vítima
de acidente motociclístico em 07/02/2014, sofrendo fraturas do 5º, 6º e 7º arcos costais à
esquerda, do quinto metacarpiano da mão esquerda, fratura bilateral dos ramos
isquiopubianos direito e esquerdo, além de ferimento corto contuso ao nível do antebraço
esquerdo, com comprometimento do aparelho extensor do punho e dedos. Informa a redução
da capacidade de trabalho.

(v) Laudo médico, datado em 08/02/2014, informando que o paciente se
encontra em pós operatório de tenorrafia de extensores ao nível do terço distal antebraço
esquerdo, fratura fechada de quinto metacarpo esquerdo de tratamento conservador, e fratura
de ramos ísquio e ílio-púbicos de tratamento conservador.

(vi) Laudo médico, datado em 25/07/2014, atestando fratura de 1/3 distal da
clavícula direita e fratura do rádio distal direito. Recomenda afastamento do trabalho por 120
dias, em virtude de redução de 50% em ombro e punho direito.

(vii) Laudo médico, datado em 14/03/2014, informando que o paciente foi
operado de lesões nos tendões do antebraço esquerdo, e por fratura na bacia e costela, estando
impossibilitado de fazer esforço físico. 

(viii) Laudo médico, datado em 24/09/2014, atestando que o paciente foi vítima
de acidente de motocicleta, com politraumatismo de consequências graves, comparece a
perícia médica com limitações, incluindo comprometimento de 70%  do membro superior
esquerdo.

(ix) Perícia médica, datada em 20/05/2016, nos autos do processo cível
nº 0002902-58.2015.8.08.0047, o perito informa que o paciente apresenta redução da força de
preensão da mão esquerda, com perspectiva de melhora e diminuição da sequela com o
tratamento adequado, contudo sem certeza de recuperação total.

(x) Laudo médico, datado em 30/01/2015, atestando fratura de 1/3 distal da
clavícula direita, evoluindo sem consolidação. Recomenda afastamento do trabalho por 60
dias, e solicita fisioterapia.

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 17/01/2019, por
médico perito do Juízo, concluiu que o autor, embora  tenha sofrido dois acidentes prévios
com trauma/fratura e lesão tendínea de punho esquerdo, fratura de quadril, trauma em ombro,
encontra-se com as lesões atualmente já estabilizadas, bem como não há sequelas
significativas. Destacou o perito que (i) o paciente apresenta, ao exame físico, dor
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à mobilização de ombro direito, sem edema, sem crepitação, sem limitação funcional, sem
redução de amplitude de movimentos, além de dor à mobilização de punho esquerdo, sem
edema, sem crepitação, sem instabilidade articular, sem redução de amplitude de
movimentos, (ii) o autor apresenta as cicatrizes cirúrgicas bem consolidadas, (iii)
o examinado sofreu dois acidentes prévios de motocicleta, num intervalo de 06 meses, com
trauma/fratura e lesão tendínea de punho esquerdo, fratura de quadril e trauma em ombro,
lesões atualmente estabilizadas, (iv) não há necessidade de maiores esforços no exercício das
atividades laborativas, pelas lesões sofridas, hoje consolidadas, (v) não houve perda
anatômica, com força e movimentos mantidos, (vi) foram considerados os documentos
médicos e avaliações detalhadas acima, (vii) o paciente está apto para o trabalho, sem
sequelas que reduzam sua capacidade laborativa.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 17) aduzindo que o perito emitiu parecer contraditório aos
laudos particulares apresentados e solicitando realização de nova perícia com médico
especialista em suas patologias.

 Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, observando os laudos particulares apresentados aos autos. 

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais o
autor é portador, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que, além
disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença.
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Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar a alegada limitação para o labor habitual de auxiliar de eletricista.
Os documentos apresentados abarcam os períodos de 23/02/2014 a 12/05/2015 e 17/07/2016
a 02/10/2016, nos quais se encontrava em gozo do benefício por incapacidade. 

Ademais, o laudo médico mais recente, datado em 20/05/2016, indica a
possibilidade de recuperação das restrições, corroborando com a perícia médico-judicial no
sentido de não haver limitação atualmente, após findado o tratamento.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Desse modo, entende-se que o autor não demonstra perda anatômica, tendo
força e movimentos mantidos, sem redução de sua capacidade para o exercício de sua
atividade habitual de auxiliar de eletricista. Não faz jus, portanto, ao benefício de auxílio-
acidente.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324156v23 e do código CRC aac8566b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 122



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 145/557

5012119-15.2018.4.02.5001 500000375967 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5012119-15.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBERIO DA SILVA E SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MINGATI (OAB MG106418)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375967v2 e do código CRC a00f38f3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5009372-92.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DA LUZ (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença do Evento
30. Em suas razões recursais (Evento 36), o autor alega, em síntese, que (i) trata-se de
solicitação de auxílio-acidente, em virtude de sequela permanente decorrente de acidente
sofrido em sua residência na data de 26/11/2013, (ii) sem atentar para o pedido que havia sido
formulado na exordial, o magistrado julgou o feito como se fosse pleiteado auxílio-doença
previdenciário, (iii) não houve reclamação contra a cessação do auxílio-doença, (iv) a
controvérsia não reside na incapacidade ou não para o trabalho, mas na existência de sequela
pós-acidente que reduziu a sua capacidade laborativa, (v) o julgamento de improcedência
refere-se a um pedido de auxílio-doença não foi feito, constituindo assim sentença extra
petita, (vi) foi atestada nos autos a redução de sua mobilidade, com 60% de restrição dos
movimentos do membro superior direito, fato confirmado no laudo emitido pelo perito
judicial. Contrarrazões do Evento 39.

DATA DE NASCIMENTO: 25/10/1952 (atualmente com 56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Instalador de antenas e cabos de telecomunicações.

DOENÇA: Limitação de 60% do movimento do membro superior direito.

VOTO

O benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao
segurado que, em virtude de acidente de qualquer natureza, tenha sua capacidade para o labor
habitual reduzida de forma permanente, após consolidação das lesões, a teor do art. 86 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 27/08/2018 alegando que, por ser portador de
fratura grave do cotovelo direito, decorrente de acidente, estaria com limitações para realizar
a atividade habitual de instalador de antenas e cabos. Requer a concessão do benefício de
auxílio-acidente desde 11/09/2014. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
11/12/2013 a 10/09/2014 (Evento 24).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 20/05/2014, atestando que o paciente foi operado
por fratura grave no cotovelo direito, evoluindo com grande restrição de mobilidade.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 123



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 147/557

5009372-92.2018.4.02.5001 500000284645 .V25 JESX51455© JES10873

(ii) Laudo médico, datado em 02/08/2018, atestando que o paciente foi operado
em virtude de fratura grave no cotovelo direito, e passou por diversas cirurgias visando a
melhoria da arco de movimento do membro em questão. Manteve limitação importante de
mobilidade, equivalente a 60% de restrição.

(iii) Laudo médico, datado em 08/08/2014, atestando que o paciente foi
submetido a procedimento cirúrgico para tratamento da rigidez, sendo posteriormente
submetido a tratamento de fisioterapia intensa para ganho do arco de movimento.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 21/11/2018, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, foi realizada com base na atividade atual
do autor, de check quality, e voltada para a concessão do benefício de auxílio-doença.
Contudo, para a análise do auxílio-acidente, deve-se observar a atividade laborativa exercida
à época do acidente, no caso, de instalador de antenas e cabos de telecomunicações.

O INSS, em sede de contestação, anexou aos autos laudo médico pericial do
sistema de administração de benefícios por incapacidade, datado em 10/09/2014, referente à
cessação do auxílio-doença. Tal documento informa a existência de limitação na extensão e
na flexão do cotovelo direito, por fratura no membro em virtude de queda de cerca de 3
metros de altura.

Portanto, resta comprovada a limitação do autor para o trabalho de instalador de
antenas e cabos de telecomunicações, que habitualmente exercia na época em que ocorreu o
acidente, sendo devida a concessão do benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte a
cessação do auxílio-doença, de acordo com o art. 86, § 2º da Lei nº 8.213/1991.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a
concessão de auxílio-acidente desde 11/09/2014, nos termos do art. 86 da Lei
8.213/1991. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.  Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, 45 dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000284645v25 e do código CRC 2a4a1972.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5009372-92.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DA LUZ (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a concessão de auxílio-acidente
desde 11/09/2014, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 45 dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376132v2 e do código CRC 794565eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000309-06.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDETE HONORATO DE SOUZA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS contra a
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a implantação
de auxílio-doença, com DIB em 02/04/2019, devendo ser mantido até a constatação da plena
capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou
conclusão do procedimento de reabilitação.

Em suas razões recursais (Evento 33), a autora alega, em síntese, (i) que o laudo
pericial concluiu que é portadora de incapacidade total e definitiva, (ii) que a perícia médica
concluiu que em 2017, assim como no momento pericial, existia a incapacidade, contudo, na
sentença, foi considerado apenas o momento pericial, (iii) que a incapacidade era a mesma
em 2017, sendo certo que no momento da cessação/indeferimento era contínua, bem como
demonstram os laudos juntados aos autos, (iv) que a data inicial deverá corresponder à data
imediatamente posterior à cessão do benefício, em 23/11/2018. Contrarrazões do INSS
(Evento 38).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 28), alega, em síntese, (i) que deve
ser fixada a DCB, havendo possibilidade de pedido de prorrogação, cujo ônus de requerer é
exclusivamente do segurado, (ii) que é  necessário revogar eventual previsão de que, havendo
cessação sem a realização de perícia médica pelo INSS, também incidirá multa no importe de
500 reais a partir da cessação até o restabelecimento, (iii) que há ausência de razoabilidade na
prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida
a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente, (iv) que deve ser
observado o prazo legal de 45 dias para o cumprimento de obrigação de pagar, em virtude de
dificuldades administrativas, sendo indevido o prazo de 30 dias fixado na sentença, (v) que é
descabida a sanção pecuniária imposta de 500 reais por dia, pois tal valor, deveras elevado,
não se coaduna com os ditames da razoabilidade/proporcionalidade, e (vi) que não se
justifica, ante a ausência de má-fé ou arbitrariedade da administração, a cominação das
multas processuais enfocadas. Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 23/07/1958 (atualmente com 61 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA: limitação funcional da mão esquerda.

VOTO
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 29/01/2019 alegando que, por ser portadora
de sequela definitiva no punho esquerdo, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 06/04/2017 a 09/11/2017 (Evento 1).

Com a inicial, a autora apresentou laudo médico, datado em 14/11/2018,
atestando que a paciente foi vítima de acidente com fratura do punho esquerdo, foi submetida
a osteossíntese de fratura distal do punho esquerdo em 15/03/2017, evoluiu com rigidez na
mão, tendo realizado, posteriormente, múltiplas sessões de fisioterapia com ganho pequeno
de movimento dos dedos, porém, mantendo a rigidez na mão, sem perspectiva de melhora.
Trata-se de sequela definitiva.

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 02/04/2019, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora é portadora de limitação funcional na
mão esquerda, estando incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) a
paciente alega que, em virtude de acidente, teve fratura na mão, para a qual foi realizado
procedimento cirúrgico em 15/03/2017, evoluindo, contudo, com dor e limitação funcional,
quadro que permanece inalterado desde então, (ii) a autora se apresenta ao exame físico em
bom estado geral, possuindo, entretanto, lesão cicatricial compatível com cirurgia alegada,
limitação de flexão de interfalanges distais de 2º, 3º, 4º, e 5º quirodáctilos, (iii) considerando-
se as informações do laudo médico, o tratamento cirúrgico realizado e seu tempo mínimo de
recuperação, foi constatada incapacidade laborativa total e temporária de 15/03/2017 até
15/07/2017, (iv) considerando-se a limitação de arco de movimento encontradas no exame
físico e a evolução natural da doença, foi constatada incapacidade parcial e temporária a
partir do momento pericial, (v) o tempo mínimo de recuperação é de 03 meses, a partir da
data da perícia, (vi) não há como atestar relação entre o tratamento cirúrgico realizado em
mar/2017 e as alterações constatadas durante o exame físico pericial, (vii) a doença da
periciada é, provavelmente, decorrente de etiologia idiopática, (viii) não há como atestar uma
relação entre a lesão e o trabalho desempenhado pela autora.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para demonstrar que o estado incapacitante perdura desde momento anterior ao
exame pericial. O laudo médico apresentado nos autos, apesar de informar a rigidez na mão
da autora não indica a incapacidade para o trabalho habitual.
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Conforme se depreende das conclusões periciais, a inaptidão da autora para o
trabalho tem natureza parcial e temporária, e a data de início da incapacidade deve ser fixada
no dia de realização da perícia, qual seja 02/04/2019. 

Vale ressaltar que, para que seja devido o benefício de aposentadoria por
invalidez, deve ser verificada incapacidade total e permanente, condição que não se aplica ao
caso da autora. Mantém-se, portanto, a decisão do juízo de origem, para conceder o auxílio-
doença desde 02/04/2019.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

A sentença recorrida (Evento 22) determina a concessão do benefício de
auxílio-doença, a partir de 02/04/2019, devendo ser mantido até a constatação da plena
capacidade por perícia realizada, independentemente de requerimento do segurado, ou
conclusão do procedimento de reabilitação, fixa ainda o prazo de 30 dias corridos para a
implantação do benefício, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso
e multa de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de cessação do benefício de modo contrário
à determinação judicial.

O art. 60, §8º da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios) determina, in terminis,
que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no
julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema
representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018).
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Insta salientar, que o perito estimou o prazo mínimo de 03 meses para
tratamento e recuperação da parte autora, devendo ser calculado a partir da data de realização
da perícia, em 02/04/2019, sob tal previsão a concessão do benefício se findaria na data
de 02/07/2019. Contudo, considerando a necessidade de resguardar o direito da autora de
requerer a prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no
Enunciado n.º 120 do FOREJEF (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª
Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo
se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser
estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado realize
o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Com isso, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste Acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que a autora requeira a prorrogação da benesse, caso assim deseje, sem que
sofra prejuízo.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento
do preceito. Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade aplicado para reduzir a
multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a multa diária fixada na sentença
em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial deve
ser reduzida para o valor de R$ 100,00 (cem reais).

No mais, é razoável o prazo fixado na sentença para o cumprimento da tutela de
30 dias, ante a natureza alimentar do benefício pleiteado.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso
da parte autora, condenando-a em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. Dou parcial provimento ao recurso do INSS, para manter a concessão
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do auxílio-doença NB 31/628.793.370-8 desde 02/04/2019, fixar a DCB em 45 dias a partir
deste Acórdão, e reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença
em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como reduzir para
R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão de eventual
cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316641v39 e do código CRC fce698b7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000309-06.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDETE HONORATO DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora, condenando-a
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. Dou
parcial provimento ao recurso do INSS, para manter a concessão do auxílio-doença NB
31/628.793.370-8 desde 02/04/2019, fixar a DCB em 45 dias a partir deste Acórdão, e reduzir
para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como reduzir para R$100,00 (cem reais)
o valor da multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em
desconformidade com a decisão judicial. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375721v2 e do código CRC 44d52128.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5001796-33.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: STEVAN RANGEL NUNES GAVIORNO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez. Em suas razões recursais (Evento 32), o autor alega, em síntese,
que (i) é acometido de lesão no ombro e artroscopia de ombro direito, sentindo fortes dores,
(ii) em virtude de suas patologias, não existe possibilidade de retorno ao labor habitual de
maneira a ser equiparado com um trabalhador em condições normais, (iii) realizou cirurgia no
ombro direito devido a lesão ocorrida em 2015, e hoje ainda apresenta dores e limitação nesta
articulação, não tendo condições de retornar a sua atividade habitual de alpinismo industrial,
(iv) encontra-se em tratamento médico, fazendo uso de medicamentos que causam terríveis
efeitos colaterais, não possuindo condições de laborar e sem conseguir prover o sustento
próprio e de sua família, (v) o laudo pericial deveria ter sido pautado numa abordagem
psicossocial, (vi) o parecer do perito é alheio aos elementos de prova carreados aos autos,
haja vista que a instrução probatória indica a ausência de condições de executar qualquer
atividade capaz de lhe garantir a própria subsistência, (vii) a constatação pericial de que ele
está apto oferece risco a sua saúde, (viii) o perito ignorou completamente os exames,
pareceres e o histórico clínico acarreados aos autos, prejudicando o julgamento do feito, (ix)
recebeu auxílio-doença durante o período de 2015 a 2018, sendo que, perante sua
incapacidade, não é possível o retorno ao trabalho para o exercício de qualquer atividade
laborativa, motivo pelo qual dificilmente voltará a se inserir no mercado de trabalho, sendo
devido o benefício de aposentadoria por invalidez. Contrarrazões do Evento 35.

DATA DE NASCIMENTO:10/09/1985 (atualmente com 33 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Alpinista industrial.

DOENÇA: Artrose, com instabilidade multidirecional.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 30/10/2018, alegando que, por ser portador de
lesão no ombro, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual
de alpinista industrial. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde a
cessação. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 04/06/2015 s 17/10/2018 (Evento
1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudos médicos, datados em 13/04/2018, atestando que o paciente realizou
procedimento cirúrgico em 2015, não estando recuperado e apresentando falta de força, em
aguardo para novos exames e tratamento. Informa, ainda, a ausência de condição para o
trabalho e sugere afastamento definitivo.

(ii) Laudos médicos, datados em 13/12/2016 e 29/08/2017, informando que o
paciente se encontra em pós operatório tardio de artroscopia no ombro direito, ainda com dor
e limitação na articulação, realizando reabilitação com fisioterapia, com necessidade de
afastamento do trabalho.

(iii) Laudo médico, datado em 19/09/2017, atestando que o paciente
realizou artroscopia no ombro direito em 2015, apresenta dor, limitação e sinais de
instabilidade nessa articulação mesmo após reabilitação, aguarda novos exame e se encontra
inapto para o trabalho.

(iv) Laudo médico, datado em 06/10/2017, atestando que o paciente se encontra
em tratamento de quadro de depressão major, com necessidade de acompanhamento médico
adequado.

(v) Laudo médico, datado em 17/10/2017, informando que o paciente realizou
procedimento cirúrgico em 2015 e reabilitação durante dois anos, de forma irregular,
apresenta dor de forte intensidade e limitação funcional avançada, com perda de força
muscular e da propriocepção do membro superior direito. Paciente inapto para o trabalho por
tempo indeterminado e sem condições de realizar novamente a atividade habitual de alpinista
industrial.

(vi) Laudo médico, datado em 17/12/2018, informando que o paciente realiza
tratamento fisioterápico desde 05/12/2018, com o objetivo de analgesia e recuperação
funcional, sugere continuidade no tratamento.

A perícia judicial (Evento 11), por sua vez, elaborada em 21/02/2019, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de artrose com instabilidade multidirecional, não estava incapacitado para o trabalho
habitual. Destacou o perito que (i) o autor relata quadro de dor no ombro direito com
limitação para alguns movimentos e irradiação para as pernas, em virtude de luxação do
ombro durante atividade laboral em junho de 2015, (ii) o paciente mobilizou o ombro direito
normalmente durante a perícia, apanhando documentos sem dificuldade ou queixas,
apresentando mobilidade completa em abdução e flexão do ombro direito, com discreta
limitação da rotação interna, (iii) o autor é portador de instabilidade multidirecional,
mas possui boa mobilidade com musculatura isométrica, não havendo elementos que
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indiquem incapacidade laboral, (iv) o periciando é diagnosticado com artrose oriunda de
processo degenerativo, (v) a lesão apresentada não é relativa a acidente do trabalho, trata-se
de instabilidade multidirecional, que consiste em uma formação anatômica do ombro que
propicia a luxação, (vi) o paciente não apresenta limitação para o exercício de sua atividade
habitual, pois já realizou o tratamento cirúrgico com bom resultado e sem perda funcional,
(vii) não é possível indicar a data de início da lesão por se tratar de processo degenerativo,
(viii) foram utilizados como subsídios para a perícia a história clínica, o exame físico e os
exames complementares apresentados, (ix) o paciente não se encontra em tratamento, que é
oferecido pelo SUS, (x) não há limitação para o exercício da atividade habitual. 

Quanto ao requerimento de nulidade da perícia requerida pela parte autora,
entende-se que, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nulidade da perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Ainda que as conclusões periciais são no sentido que a parte autora encontra-se
apta ao labor, ressalta-se que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial os
documentos médicos juntados, é suficiente para formar o convencimento desta TR/ES no
sentido de que a parte autora encontra-se inapta ao labor.

Os laudos médicos particulares (Evento 1), são claros ao informar a limitação
definitiva para a atividade habitual, além da permanência do quadro de dor e limitação do
arco de movimento após a realização do procedimento cirúrgico. Não obstante, em que pese o
laudo pericial não informe a existência de limitação, atesta que o autor é portador
de artrose com instabilidade multidirecional. 

Ademais, deve-se considerar que a atividade laborativa de alpinista industrial
requer estabilidade dos membros superiores, sendo as patologias do autor limitadoras ao
exercício desta função. Assim, é possível afirmar que o autor permanecia incapaz para o
trabalho na ocasião em que sua benesse foi cessada administrativamente em 17/10/2018.

Nesse contexto, conclui-se que a parte autora encontra-se parcial e
definitivamente incapaz para o exercício de sua atividade laborativa.

Insta registrar que o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões
da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos
do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015).

Com base em tais premissas, merece acolhimento a pretensão autoral de
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença desde a cessação, em
17/10/2018 (Evento 1).
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Analisando as condições pessoais do autor, em especial sua idade, nota-se que
ele nasceu em 10/09/1985 (Evento 1), atualmente com 33 anos de idade, sendo possível ter
vida laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual
capacidade. Com isso, conclui-se que a análise da possibilidade de reabilitação para outros
trabalhos não pode ser descartada nesse momento.

Sobre o tema, insta registrar que a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício ora reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença desde
17/10/2018, determinando o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do
auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. Para
a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
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Federal.  Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 45 dias, a partir da
intimação. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000305926v25 e do código CRC d57fdc71.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001796-33.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: STEVAN RANGEL NUNES GAVIORNO DA SILVA SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIANA ROGERIA FIGUEREDO PORTELA DE LIMA (OAB ES021226)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para determinar o
restabelecimento do auxílio-doença desde 17/10/2018, determinando o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, bem como
possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso verificada a modificação das
circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da
capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação
de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 45
dias, a partir da intimação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375731v2 e do código CRC 36a6d644.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5011646-29.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MICHEL FARIAS FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que acolheu
parcialmente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 49), o INSS alega, em
síntese, (i) que a TNU, no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177)
no sentido de que não é possível o judiciário determinar a reabilitação profissional
propriamente dita, mas apenas o início do processo, através da perícia de elegibilidade; (ii)
ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente, tendo requerido a revogação da multa, bem como o aumento do prazo para
cumprir a tutela para 45 dias; (iii) que deve ser mantida a aplicação da correção monetária de
valores devidos pela Fazenda Pública conforme prescrição contida no art. 1º-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, haja vista que que foi atribuído efeito
suspensivo aos embargos opostos contra o RE 870.947. Contrarrazões apresentadas (Evento
54).

VOTO

Inicialmente, quanto à impugnação dos critérios de correção monetária, não há
interesse recursal da parte ré. Isso porque, assim determina o comando sentencial:

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Sobre a temática da reabilitação profissional, a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
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inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se razoável o valor da multa diária cominada pela
sentença (R$ 100,00), de modo que não merece retoques.

No mais, também se mostra razoável o prazo fixado na sentença para o
cumprimento da tutela em 30 dias, ante a natureza alimentar do benefício pleiteado.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, mantendo a concessão de auxílio-doença desde 06/12/2013, e determinando
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso
verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com
consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa
julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324227v5 e do código CRC 2cd21b45.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5011646-29.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MICHEL FARIAS FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JAKELINY PALMGREN (OAB ES028174)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo a concessão de auxílio-
doença desde 06/12/2013, e determinando o encaminhamento do segurado para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação
administrativa do auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que
impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem
que isso implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375737v2 e do código CRC b7692ec8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5004944-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DALILA DE OLIVEIRA OACKES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de auxílio-doença
com DIB em 16/5/2018 e DCB em seis meses após sua efetiva implantação. 

Em suas razões recursais (Evento 44), a autarquia alega, em síntese, que (i) a
parte autora não possuía qualidade de segurada rural à época da DER, tendo deixado de
exercer a atividade rural em 2011, (ii) há nulidade da sentença por falta de fundamentação,
pois não foram enfrentadas as razões pelas quais as provas produzidas pela outra parte foram
insuficientes para o convencimento, (iii) a autora reconhece a ausência de trabalho rural
posterior a 2011 e (iv) quanto às parcelas vencidas, devem incidir juros de mora e correção
monetária nos moldes do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei
11.960/2009. 

Contrarrazões da parte autora (Evento 48).

DATA DE NASCIMENTO: 31/1/1966 (53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavradora.

DOENÇA: episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 25/6/2018, alegando que, por ser portadora
de EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de lavradora. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 16/5/2018 (DER).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) laudo (Evento 1, PROCADM4, p.13), datado em 28/2/2018, atestando que
seria portadora de transtorno mental crônico, com uma internação psiquiátrica em 2011;
atualmente em surto, sem condições para o trabalho.

(ii) laudo (Evento 1, PROCADM4, p.14), datado em 4/5/2011, atestando
internação entre 1/4/2011 e 4/5/2011, com quadro de insônia, nervosismo, agitação,
depressão, ideias suicidas e isolamento, sendo portadora de transtorno depressivo recorrente. 

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 17/9/2018, por médico
especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora, embora fosse portadora de episódio
depressivo grave sem sintomas psicóticos, estava incapacitada para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) apresentou-se com humor rebaixado, hipobúlica,
anérgica e levemente ansiosa, (ii) a avaliação foi baseada em anamnese, exame psíquico e
história natural de evolução da doença, (iii) no momento, ainda não possui aptidão para
exercer sua atividade habitual de lavradora, (iv) o quadro depressivo prejudica sobremaneira
as funções cognitivas (atenção, memória e concentração), prejudicando sua performance
laboral, (v) caso continue exercendo a atividade habitual, corre risco de sofrer acidentes, dada
a afetação da esfera cognitiva (memória, concentração e atenção), (vi) além dos danos na
esfera cognitiva, a interação social se encontra prejudicada, (vii) precisa utilizar
antidepressivos em dose maciça a fim de combater sua morbidade, (viii) em doses previstas
na bula, os medicamentos não costumam causar efeitos colaterais incapacitantes, (ix) a
incapacidade é temporária, (x) conforme a história colhida, a autora iniciou o tratamento em
meados de 2011 e, a partir daí, teria se afastado do trabalho (a partir de uma internação em
CAPAAC), (xi) além da farmacoterapia, é importante a participação em psicoterapia, o que
não está sendo executada, impedindo avanços mais satisfatórios e (xii) caso sejam acatadas as
sugestões de tratamento, a recuperação provavelmente ocorrerá em 6 meses.

Como se observa, a perícia judicial verificou que a parte autora se encontra
incapaz desde 2011, em decorrência do quadro psiquiátrico de episódio depressivo grave sem
sintomas psicóticos. Assim, em virtude da doença, afastou-se de suas atividades como
lavradora logo após a um período de internação em centro de atendimento psiquiátrico, entre
1/4/2011 e 4/5/2011 (Evento 1, PROCADM4, p.14).

Dessa forma, é necessária a comprovação do exercício da atividade rural da
autora na data de início da incapacidade, ou seja, em meados de 2011. Ressalta-se que, para
tanto, é preciso que haja início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente
testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da
Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à
época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de
atividade (TNU, Súmula 14).

Para demonstrar o exercício de atividade rural, foram apresentados os seguintes
documentos:

(i) fichas de evolução clínica, datadas entre 2009 e 2011, qualificando a autora
como lavradora (Evento 1, PROCADM4, p.15-17).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 127



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 167/557

5004944-67.2018.4.02.5001 500000333160 .V31 JESX51415© JES10873

(ii) contrato de parceria agrícola, firmado entre a autora, qualificada como
lavradora, e Geraldo Wilvock, com cessão de área de 2 hectares, com uma lavoura de 3.500
pés de café arábica, 300 pés de banana e 300 pés de aipim, com firma reconhecida em
15/5/2018, 

Ainda, em audiência realizada em 14/3/2019 (Evento 35), foi colhido o
depoimento pessoal da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as
provas documentais, nos seguintes termos:

Depoimento pessoal

Tem 53 anos; foi casada com Carlos Henrique Oackes, mas está separada há 30
anos; não arrumou outro companheiro; tem dois filhos; autora mora sozinha em
Perobas, zona rural, Município de Domingos Martins; tem quadro de depressão,
toma medicamentos e faz acompanhamento psicológico; não está trabalhando
atualmente, porque não tem possibilidade; parou de trabalhar em razão de seu
quadro de depressão; antes trabalhava na roça, na propriedade de Geraldo
Wilvock, em Paraju, Domingos Martins, Sitio Wilvock; Paraju fica próximo a
Perobas; começou na propriedade do Geraldo em 2008, como meeira, sozinha,
em lavoura de café, milho, aipim, feijão, banana; autora era a única meeira; a
autora cuidava de 3500 pés de café; na época da colheita, a autora trocava dias;
teve problema em 2011, quando foi internada em razão da depressão, e o
pessoal da comunidade fez a colheita do café desse ano; fez contrato por escrito
para o período de 2018 a 2022, mas a autora não trabalha com frequência, só
quando consegue, a depender do quadro emocional; os medicamentos que
tomam geram efeitos colaterais, como sonolência; as pessoas da comunidade se
juntam e ajudam a autora na colheita; sobrevive com ajuda de cesta básica; os
recolhimentos que constam no CNIS de 2012 a 2013 foram por orientação do
pessoal da Casa do Cidadão de Domingos Martins, para a autora poder se
encostar; a autora parou de recolher depois que a informaram que ela não podia
fazê-lo.

Testemunha - José Fauster de Oliveira 

Depoente mora em Perobas, Domingos Martins, há 23 anos; depoente é
lavrador, meeiro na de Nelson; conhece a autora há uns 20 anos; quando a
conheceu, ela já vivia sozinha; não se recorda quando ela começou a trabalhar
na propriedade de Geraldo, mas ela parou em 2011, em razão de problema de
saúde; ela trabalhava com café, banana e aipim; depois de 2011, ela tentou
trabalhar, mas não foi possível; ela ainda vive no meio rural; autora sobrevive
com ajuda de terceiros, que dão alimentos e remédios; a comunidade também
organiza mutirões para ajudá-la na lavoura de café; depoente ajudou na colheita
em 2011; outras pessoas a ajudaram depois de 2011; as pessoas não recebem
nada por participar dos mutirões; o depoente citou nomes de outras pessoas que
já ajudaram a autora.

Testemunha Hilária Walter da Silva
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Depoente mora em Perobas, Domingos Martins, há mais de 30 anos; depoente
era servente escolar e hoje é aposentada; conhece a autora desde a infância; a
autora trabalhava no sítio de Geraldo, em Perobas; não se recorda quando ela
começou a trabalhar na propriedade de Geraldo, mas ela parou em 2011, em
razão de problema de saúde; ela vive sozinha; ela trabalhava com café, banana e
aipim, além de feijão e milho; depois de 2011, ela tentou trabalhar, mas não foi
possível; ela ainda vive no meio rural; ela sobrevive com ajuda da comunidade,
com alimentação e remédio.

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte
autora exerceu atividades rurícolas no período contemporâneo ao início do quadro
psiquiátrico que acarretou sua incapacidade laboral. A prova testemunhal foi suficiente para
ampliar a eficácia dos documentos apresentados, nos termos da Súmula 577/STJ,
confirmando o trabalho como meeira no sítio localizado em Perobas, Domingos Martins,
deixando o serviço em 2011, data de início da inaptidão para o trabalho.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida, que bem analisou os
critérios necessários à concessão do benefício de auxílio-doença à segurada especial.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
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federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem custas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333160v31 e do código CRC dea5a6f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5004944-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DALILA DE OLIVEIRA OACKES (AUTOR)
ADVOGADO: JETRO ARY BUSATO (OAB ES015923)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375739v2 e do código CRC 6d14995e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5013963-97.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DOMINGOS ALVES LIMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora nos quais alega
que o acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de contradições, omissões e
obscuridades uma vez que seu pedido foi julgado improcedente “única e exclusivamente,
pela perda da qualidade de segurado do Embargante em 2007 e não procurou através de
uma nova perícia médica, realizada por um médico especialista, se certificar se em 2007 o
Embargante já apresentava os sintomas da doença de Parkinson [...]”.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Pois bem. In casu, os embargos de declaração, embora conhecidos, não
comportam provimento, haja vista que o argumento trazido na peça em questão não traz a
tona qualquer caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no
acórdão ora guerreado, o qual delineia de forma precisa os motivos do julgamento do pleito
autoral.

Isso porque compulsando detidamente os autos observa-se a inexistência de
qualquer indício de prova que sinalize que o autor já se encontrava inapto ao labor em 2007,
uma vez que o documento médico mais antigo trazido pr ele trazido foi emitido em
01/08/2016 (Evento 1, Laudo 7).

Além disso, na perícia administrativa realizada pelo INSS em 19/08/2016
(Evento 11, RSC2), consta o seguinte registro sobre o autor: “Traz copias dos prontuarios
ambulatoriais do posto medico de Cariacica ( sic ) com primeira consulta em 16062014 onde
ja relatava tremores na mao direita iniciados ha 1 ano [...]”, ou seja, pelo relato do autor,
seus tremores se iniciaram em 2013.

Importa mencionar o entendimento já consolidado pela TNU (PEDILEF
200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, TNU, DOU
01/06/2012.), no sentido de que a realização de perícia por médico especialista só é necessária
em casos especialíssimos e de maior complexidade como, por exemplo, nos casos de doenças
raras. Assim, no caso dos autos, diante das patologias alegadas pela parte autora em sua
inicial, não há, em princípio, a necessidade de que o perito nomeado por este Juízo possua
especialização na área.
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No mesmo sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: “Não se exige
médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a
critério do juiz”.

Com efeito, a discordância manifestada pelo embargante trata-se, na realidade,
de questionamento do entendimento adotado e não de vício no julgamento. Segundo o art.
1.023 do NCPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida
ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não obstante o fato de o prequestionamento ser requisito constitucional para
que o STF possa conhecer de eventual recurso extraordinário, de acordo com o art. 1.025 do
NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a
matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Voto por conhecer dos embargos de declaração da parte autora e, no mérito,
negar-lhes provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000273716v3 e do código CRC 2c416780.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5013963-97.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DOMINGOS ALVES LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: EDILAMARA RANGEL GOMES (OAB ES009916)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração da parte autora e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375647v2 e do código CRC 1f13207f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5004822-54.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SCHEILA DE OLIVEIRA CORDEIRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora nos quais alega
que o acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de contradições, omissões e
obscuridades uma vez que seu pedido foi julgado improcedente “única e exclusivamente,
pela suposta ausência de incapacidade laboral atestada pelo perito do juízo”, tendo
requerido a reabertura da instrução processual e a realização de uma nova perícia médica.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Pois bem. In casu, os embargos de declaração, embora conhecidos, não
comportam provimento, haja vista que o argumento trazido na peça em questão não traz a
tona qualquer caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no
acórdão ora guerreado, o qual delineia de forma precisa os motivos do julgamento do pleito
autoral.

Isso porque conforme devidamente fundamentado no acórdão ora guerreado:

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da necessidade de
realização de novo exame pericial ou complementação do laudo apresentado. Em seu recurso,
a parte autora não demonstrou qualquer falta ou vício significativo na perícia realizada no
curso da instrução.

A parte autora requer a manifestação do perito quanto a quesitos complementares, pedido
indeferido pelo Magistrado de origem. Ora, as informações prestadas pelo expert bastam
para a formação do convencimento desta turma, uma vez que descrevem de forma
suficiente o quadro clínico da autora e sua repercussão sobre sua vida laboral. As respostas
às questões apresentadas na petição de Evento 22, PET1 não são imprescindíveis à
resolução da controvérsia, sobretudo ante as demais informações registradas no laudo
pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da sentença, não se vislumbrando o alegado
cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal.

Com efeito, a discordância manifestada pela embargante trata-se, na realidade,
de questionamento do entendimento adotado e não de vício no julgamento. Segundo o art.
1.023 do NCPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida
ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
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esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não obstante o fato de o prequestionamento ser requisito constitucional para
que o STF possa conhecer de eventual recurso extraordinário, de acordo com o art. 1.025 do
NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a
matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Voto por conhecer dos embargos de declaração da parte autora e, no mérito,
negar-lhes provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000274222v5 e do código CRC 5d37b67b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5004822-54.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SCHEILA DE OLIVEIRA CORDEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: EDILAMARA RANGEL GOMES (OAB ES009916)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração da parte autora e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375649v2 e do código CRC 708fa13c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5002747-42.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO SOUZA CORREA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora nos quais alega
que o acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de omissão ao não se manifestar sobre
omissões e contradições apontadas no laudo pericial, bem como quanto à análise da patologia
dentro das funções exercidas pelo autor. Sem contrarrazões.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão posta em discussão,
tendo expressamente declarado que a parte autora, em seu recurso, “não demonstrou
nenhuma falta ou vício significativo na perícia realizada no curso da instrução”.

Sobre a atividade laborativa do autor, insta registrar que ele próprio declarou, na
anamnese realizada na ocasião da perícia judicial, exercer a atividade de supervisor, com
graduação em administração.

Sobre o tema, em seus embargos, afirmou que vasta documentação anexada aos
autos comprova que exerce funções braçais. Contudo, compulsando detidamente os autos,
depreende-se que os documentos que mencionam sua função laborativa tratam-se apenas de
autodeclarações afirmando ser supervisor/braçal, não trazendo nenhum documento, seja cópia
da CTPS ou declaração de seu contratante, que descreva suas atividades diárias, não
merecendo acolhimento sua tese.

A discordância manifestada pelo embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão.  Segundo o art. 1.023 do
NCPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
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Não obstante o fato de o prequestionamento ser requisito constitucional para
que o STF possa conhecer de eventual recurso extraordinário, de acordo com o art. 1.025 do
NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a
matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Voto por conhecer dos embargos de declaração da parte autora e, no mérito,
negar-lhes provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000270378v3 e do código CRC 5065feef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002747-42.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO SOUZA CORREA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração da parte autora e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375651v2 e do código CRC a1b2ce3a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:59

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 130

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 180/557

0000657-90.2018.4.02.5052 500000291013 .V20 JES10769© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 0000657-90.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PEDRO NASCIMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-doença desde a data do requerimento
administrativo (19/04/2017 - fl. 23) até devida recuperação/reabilitação. Em suas razões
recursais (Evento 55, OUT39), o autor alega, em síntese, que (i) conforme laudos médicos
emitidos na época do acidente e o laudo pericial, o marco inicial da incapacidade fora fixado
em 21/07/2016 e por isso a DIB do benefício deve ser fixada em julho de 2016 e (ii) o
segurado não pode ser penalizado pela ausência na perícia médica administrativa, já que
acometido de doença grave. Contrarrazões no Evento 61, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 05/03/1964 (55 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Diarista/ Trabalhador Rural

DOENÇA: Sequelas de aneurisma cerebral

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 16/01/2018, alegando que, por ter sido vítima
de uma rutura de aneurisma cerebral, em junho de 2016, e ser portador de sequelas de
acidente vascular cerebral, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde o protocolo
administrativo. Consta, nos autos, que requereu auxílio-doença em 05/09/2016 e
19/04/2017 (Evento 1, OUT4).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 31/05/2017, informando que o autor é portador
de distúrbio neuro-psiquiátrico, vítima de AVC com sequela que o incapacita de exercer as
atividade laborativas.
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(ii) Guia de Referência do SUS, elaborado em 01/06/2017, informando que o
autor soreu queda durante episódio de AVC, acometendo ombro esquerdo com lesão em
articulação e apresentando rigidez da mesma. 

(iii) Laudo médico do SUS, elaborado em 31/08/2016, informando que o autor
teve AVC Hemorrágico - rutura de aneurisma cerebral há cerca de 01 mês - submetido a
embolização, com monoparesia branquial esquerda. Paciente sem condições para o trabalho.
Sugere afastamento laborativo.

A perícia judicial (Evento 18 - OUT17), por sua vez, elaborada em 23/03/2018,
concluiu que o autor era portador de sequela de acidente vascular e estava incapacitado para o
seu último trabalho habitual. Destacou a perita que (i) o autor se queixa de dor e fraqueza em
membro superior esquerdo, (ii) por ocasião da perícia, foi diagnosticado sequela de acidente
vascular, (iii) o autor apresenta alterações ao exame físico e aos documentos médicos que
cheguem a impedir tal, (iv) a incapacidade do autor é parcial e permanente, (v) não é
possível determinar a data de início da doença, mas, de acordo com os documentos médicos
apresentados, há incapacidade desde 21/07/2016, (vi) a incapacidade do autor decorre de
progressão da patologia, (vii) de acordo com os laudos apresentados, havia incapacidade entre
a data do indeferimento e a data da realização da perícia, (viii) o autor pode ser reabilitado
para atividades que não exija sobrecarga de peso, como por exemplo, vendedor, artesão,
recepcionista, vigilante, entre outras, (ix) o autor deverá realizar tratamento por toda vida, a
fim de manter a estabilização e evitar progressão da patologia.

E a sentença, dando provimento aos Embargos do INSS, julgou procedente o
pedido de concessão de auxílio-doença desde a data da perícia médica judicial (em
23/04/2018) até devida recuperação/reabilitação, com a seguinte fundamentação:

"A perícia médica judicial realizada, conforme laudo de fls. 54/62 informa que o
autor é portador de seqüela de acidente vascular. Esclarece a perita que
“Conforme avaliação pericial a parte Autora possui a patologia descrita e
apresenta incapacidade para sua última atividade laboral, pois há alterações ao
exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho.
Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução do Autor,
concluo pelo seu afastamento, não sendo considerado apto para exercer sua
última atividade laborativa”. Afirma que há incapacidade parcial e permanente
desde 21.07.2016, conforme fls. 33/34, decorrente de progressão da patologia.
Afirma que o tratamento deverá ser realizado por toda vida, a fim de manter a
estabilização e evitar progressão da patologia. Informa que o periciado não
necessita do auxílio de outras pessoas para as atividades da vida diária. 

Assim, diante dos laudos e exames apresentados nos autos, bem como das
considerações do perito judicial, concluo que a parte autora apresenta
incapacidade para suas atividades habituais desde 21/07/2016.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, verifico que a possuía eis
que teve vínculo laborativo por período de 12 (doze) meses, sendo registrado na
CTPS de fls. 19 o último vínculo de 01/07/2015 a 30/06/2016 (fl. 19).
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Concluo que a parte autora apresenta incapacidade para exercer sua função
habitual, desde a data fixada como início da incapacidade pelo perito judicial
(julho/2016), sob pena de agravar as lesões apresentadas. 

Em relação à possibilidade do exercício de outras atividades, torna-se necessário
avaliar as condições pessoais do segurado, como idade, nível social e
educacional para verificar a real capacidade para realização de atividades
laborais.

Assim, concluo que faz a parte autora, jus ao auxílio-doença pleiteado e, por
outro lado, inexistindo incapacidade definitiva para outras funções,
principalmente tratando-se de pessoa que pode recuperar sua capacidade
laborativa ou mesmo ser reabilitada, não há que se falar na concessão de
aposentadoria por invalidez, conforme previsto na Lei 8213/91: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso,
a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto
permanecer nesta condição”. 

Assim sendo, entendo que deve prosperar o pleito autoral, concedendo o
auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (19/04/20147 – fl.
23).

Saliento que a parte autora poderá pleitear administrativamente a conversão do
benefício em aposentadoria por invalidez, caso consiga comprovar a
incapacidade definitiva. 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito o pedido
de auxíliodoença até a devida recuperação/reabilitação, nos termos do art. 487, I
do CPC, condenando o réu ao pagamento do benefício de auxílio doença desde
a data do requerimento administrativo (19/04/2017 – fl. 23), com o pagamento
de valores atrasados. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
nos autos do REsp 1.495.146/MG em sede de Recursos Repetitivos, Tema 905,
os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, no período
posterior à vigência da Lei 11430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8213/91 e
com incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11960/2009).
Julgo improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC."

Contudo, o autor fez dois requerimentos administrativos, um em 05/09/2016,
que foi indeferido por falta de qualidade de segurado e outro em 19/04/2017, que foi
indeferido por não comparecimento à perícia administrativa.
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Ocorre que, em 05/09/2016, o autor tinha qualidade de segurado, em razão do
vínculo laborativo pelo período de 12 (doze) meses, registrado na CTPS à fl. 19. Seu último
vínculo foi no período de 01/07/2015 a 30/06/2016 (fl. 19) e por isso é devida a concessão do
auxílio-doença desde 05/09/2016 (data do seu primeiro requerimento administrativo).

Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora, para determinar a concessão de auxílio-doença desde 05/09/2016 (DER) devendo ser
mantido até a devida recuperação/reabilitação, nos termos da fundamentação supra. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na
decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000291013v20 e do código CRC e84a3302.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 0000657-90.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PEDRO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANO MERCON VIEIRA CARDOSO (OAB ES009037)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte autora, para determinar a concessão de
auxílio-doença desde 05/09/2016 (DER) devendo ser mantido até a devida
recuperação/reabilitação, nos termos da fundamentação supra. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas
e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375847v2 e do código CRC c3f2eba9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5015572-18.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOYCE DA PENHA BERTHOLDO DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 33), a autora alega, em síntese, que (i) é portadora de poliartralgia
crônica, fibromialgia, síndrome do manguito rotador e depressão severa, (ii) foi requerida a
realização de perícia com especialistas em psiquiatria e ortopedia, contudo a avaliação foi
agendada com hematologista, (iii) há necessidade de realização de nova perícia médica tanto
com médico ortopedista quanto com psiquiatra, sob pena de cerceamento de defesa e (iv)
existem laudos médicos psiquiátricos que atestam a incapacidade. Contrarrazões do INSS
(Evento 36).

DATA DE NASCIMENTO: 24/10/1967 (52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: do lar.

DOENÇA: transtorno depressivo recorrente grave.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 6/11/2018, alegando que, por ser portadora
de POLIARTRALGIA CRÔNICA, LOMBOCIATALGIA, HÉRNIA DE DISCO,
HIPERTENSÃO, TENDINITE GLÚTEA, FIBROMIALGIA, SÍNDROME DO MANGUITO
ROTADOR, EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS E
TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual do lar. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 28/3/2018 (DER).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) laudo (Evento 1, LAUDO3, p.8), datado em 9/10/2015, atestando que seria
portadora de hipertensão, fibromialgia e depressão moderada, sem condições para o trabalho. 

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO3, p.10), datado em 14/12/2016, atestando
acompanhamento médico para quadro depressivo recorrente, em uso de citalopram 40
mg/dia, bupropiona 300 mg/dia e donaren 50 mg/dia; a medicação foi aumentada com o
intuito de melhorar os sintomas mais limitantes (anedonia, abulia, pensamentos negativos,
compulsão alimentar); ainda com limitação para exercer atividade laborativa.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO3, p.11), datado em 4/1/2017, atestando que seria
portadora de quadro depressivo recorrente grave, com prejuízo da funcionalidade; em uso de
citalopram 40mg/dia, bupropriona 300mg/dia, donaren 50mg/dia e frontal 0,25mg/dia nos
momentos de piora da ansiedade; as medicações estão sendo ajustadas frenquentemente, com
o intuito de melhorar  os sintomas mais limitantes, ainda sem melhora significativa,
apresentando incapacidade para o exercício das atividades laborativas.

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO3, p.12), datado em 9/10/2017, atestando
acompanhamento psicológico com a mesma profissional desde jul/2015, com
acompanhamento de saúde mental iniciado em 2013 na unidade de saúde; recebeu
diagnóstico de transtorno depressivo recorrente grave; tem apresentado sintomas de
comportamento antissocial (desejo de estar sozinha e falta de interesse em atividades de lazer
e no contato com outras pessoas), rebaixamento de humor, baixa energia, dificuldade de
realização das atividades diárias, inclusive as de autocuidado, desde o início do
acompanhamento; tem sofrido, com frequência, episódios de crises de angústia e ansiedade,
além de maior intensidade das dores pela fibromialgia, acarretando um agravo do quadro
depressivo recorrente grave.  

(v) laudo (Evento 1, LAUDO3, p.13), datado em 26/2/2018, atestando que seria
portadora de fibromialgia e dor articular no quadril esquerdo, com histórico de artrose; faz
tratamento clínico da fibromialgia com reumatologista; é hipertensiva e diabética.

(vi) laudo (Evento 1, LAUDO3, p.14), datado em 26/2/2018, atestando
atendimento por dor lombar baixa, com relato de dor na região lombar à esquerda, irradiando
para membro inferior, com evolução há 20 dias, aproximadamente.

(vii) laudo (Evento 1, LAUDO6, p.13), datado em 27/4/2018, atestando
acompanhamento médico psiquiátrico desde 2016, por apresentar quadro depressivo
recorrente grave, com prejuízo da funcionalidade importante; em uso atual de sertralina
50mg/dia (pois houve introdução de nova medicação - duloxetina -, com plano de aumento
progressivo), bupropiona 300mg/dia, donaren 50mg/dia e frontal 0,25mg/dia; além disso,
realiza tratamento por diversas comorbidades clínicas, como diabetes, hipercolesterolemia
e dor crônica que piora muito o quadro de humor; as medicações continuam a ser ajustadas,
visando à melhora do humor e da funcionalidade; continua sem sair de casa desacompanhada,
restrita ao lar, sem convívio social, exceto com a família; apresenta incapacidade para o
exercício das atividades laborativas pelos riscos que o quadro implica, principalmente por
prejuízo da capacidade da atenção e das funções executivas (memória e execução de tarefas),
anedonia, avolia e dificuldade de lidar com o público.
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(viii) laudo (Evento 14, EXMMED2, p.1-2), sem data, atestando que seria
portadora de transtorno depressivo grave recorrente, sem resposta terapêutica com as
medicações do SUS, com pedido de utilização de novo medicamento para dar estabilidade ao
quadro e diminuir o risco de suicídio.

(ix) laudo (Evento 25, OUT2), datado em 19/2/2019, atestando que seria
portadora de hipertensão arterial controlada com medicação, além de fibromialgia, poliartrose
e depressão recorrente grave, que compromete sua função laboral.

(x) laudo (Evento 25, OUT3), datado em 15/2/2019, atestando que seria
portadora de fibromialgia, cardiopatia a esclarecer, depressão, hérnia de disco lombar,
artralgia crônica nos joelhos e coxofemoral.

(xi) laudos (Evento 25, EXMMED7-10), datados em 15/2/2019, atestando dor
limitante na coluna lombar, nos joelhos, na coxofemoral bilateralmente e nos ombros direito e
esquerdo. 

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 28/1/2019, por médico
especialista em Hematologia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de hipertensão
arterial, diabetes mellitus e depressão, não estava incapacitada para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) a autora referiu problemas na coluna, nos joelhos e no
ombro, além de realizar tratamento de depressão, hipertensão e diabetes, (ii) relatou que sente
tristeza, não tem vontade de sair de casa, apresenta crises que seguem com falta de ar,
descrevendo uma coisa ruim e sensação de morte, além de apresentar dor na coluna lombar
por hérnia de disco de forma esporádica, necessitando ir ao pronto-socorro, (iii) faz
acompanhamento com o médico do posto de saúde, com psiquiatra, psicólogo e
reumatologista, (iv) a última consulta com o reumatologista foi em 2015, (v) ao exame físico,
apresentou-se deambulando com lentidão, com grau de força normal, sem restrição nas
articulações, muito emotiva, tendo chorado durante o exame, pois referiu que, após o
falecimento da tia, não teve mais com quem sair ou com que fazer alguma coisa, (vi) é
portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus e depressão, (vii) apresenta labilidade
emocional como sintoma, (viii) não foram observadas alterações físicas ou mentais que a
impeçam de exercer atividades laborais, (ix) refere que faz acompanhamento regular com
psiquiatra e psicólogo, a cada três meses, embora o último laudo apresentado seja
de abr/2018, ou seja, de mais de 8 meses da data da perícia e (x) não existem limitações
funcionais.

No caso, observa-se que, de fato, a perícia judicial foi realizada com especialista
em área diversa daquela relacionada às moléstias que acometem a autora, abrangidas pela
Ortopedia e Psiquiatria. No entanto, quanto aos problemas ortopédicos, não se observa
prejuízo, uma vez que os próprios laudos particulares são genéricos, apenas informando a
natureza limitante das doenças, mas sem esclarecer os efetivos comprometimentos daí
decorrentes.

Nesse ponto, destaca-se que o fato de a parte autora possuir doença ou sequela
não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe,
o que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese
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dos autos, em relação aos problemas ortopédicos. Não se pode confundir o conceito de
doença com o de incapacidade.

Por outro lado, percebe-se que a documentação particular demonstra que a
autora é portadora de transtorno depressivo grave recorrente, com diversas tentativas de
alteração do esquema medicamentoso, desde 2015, para melhorar os sintomas mais
limitantes, porém, sem melhora significativa.

O laudo emitido no mês seguinte ao requerimento administrativo, por exemplo,
datado em 27/4/2018, aponta que a parte autora apresenta incapacidade para o exercício das
atividades laborativas pelos riscos que o quadro implica, principalmente por prejuízo da
capacidade da atenção e das funções executivas (memória e execução de tarefas), anedonia,
avolia e dificuldade de lidar com o público.

A própria perícia judicial, embora não tenha sido realizada por médico
especialista, constatou a existência de quadro depressivo, identificando labilidade emocional. 

Assim, tendo em vista o quadro depressivo grave, sem estabilização mesmo
diante das reiteradas tentativas de controle medicamentoso, percebe-se que a autora se
encontra incapacitada para suas atividades habituais, o que se verifica pela própria análise dos
laudos particulares, sendo afastada, portanto, a necessidade de realização de nova perícia
judicial.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

No caso, a autora não faz jus, por ora, à concessão de aposentadoria por
invalidez, tendo em vista que o quadro psiquiátrico em questão é reversível a partir da correta
adequação do esquema medicamentoso.

Quanto à data de cessação do benefício, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei
de Benefícios) determina, in terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de
reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para
a duração do benefício. 

Além disso, cumpre registrar que, no julgamento do PU interposto no processo
de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da controvérsia de n. 164
de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
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administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Dessa forma, a autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença desde a a DER
em 28/3/2018, fixando-se a DCB em 120 dias a partir deste acórdão,  nos termos do § 9° do
art. 60 da Lei 8.213/1991, de modo que haja tempo hábil para que a parte autora requeira a
prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra prejuízo.

Com relação aos documentos médicos acostados no Evento 44, demonstrando a
existência de lesão do manguito rotador bilateral e lesões na coluna lombar, registre-se que a
sua análise não alteraria o voto ora proferido, uma vez que já foi reconhecida a incapacidade
para o exercício de atividade laborativa, em razão de doença psiquiátrica. Assim, havendo
agravamento do estado clínico sob o ponto de vista ortopédico, durante o prazo do  9° do art.
60 da Lei 8.213/1991, cabe à autora requer perícia administrativa para apurar a existência de
incapacidade na DCB pré-fixada na lei. 

Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora, para determinar a concessão de auxílio-doença desde 28/3/2018 (DER), com a fixação
da DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo a partir deste
julgado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329038v33 e do código CRC 06f9252b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5015572-18.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOYCE DA PENHA BERTHOLDO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO CHERULLI (OAB DF037905)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte autora, para determinar a concessão de
auxílio-doença desde 28/3/2018 (DER), com a fixação da DCB nos termos do § 9° do art. 60
da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo a partir deste julgado. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375851v2 e do código CRC 9c31c67c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000548-32.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 40, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i)  é portador de lombalgia, dor lombar baixa e transtornos dos discos lombares e de outros
discos intervebrais com radiculopatia, (ii) o seu quadro só piora com o passar dos anos e vem
sofrendo com dores desde 2017, (iii) está totalmente incapacitado para a sua atividade
habitual de mecânico, uma vez que essa profissão requer intensos esforços físicos e
inclinação da coluna, e (iv) devem ser analisadas as suas condições pessoais (idade, grau de
escolaridade, qualificação profissional). 

Contrarrazões do INSS (Evento 43, CONTRAZ1).   

DATA DE NASCIMENTO:14/6/1980 (atualmente com 39 anos).  

OCUPAÇÃO HABITUAL: mecânico (conforme inicial).  

DOENÇA: artrose (conforme perícia judicial).   

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 26/6/2018, alegando que, por ser portador
de LOMBALGIA, DOR LOMBAR BAIXA E TRANSTORNOS DOS DISCOS
LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVEBRAIS COM RADICULOPATIA, estaria
total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de mecânico. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 3/6/2018. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 27/10/2017 a 3/6/2018 (Evento 27, RSC1). 

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):
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(i) laudo médico, datado em 22/3/2018, informando a existência de fisioterapia
de artrose, sem condições, à época, de retorno ao trabalho;

(ii) laudo médico, datado em 17/5/2018, informando lombociatalgia à direita e
protusão discal L4-L5 à direita, tratamento conservador, sem condições de retorno ao
trabalho à época; 

(iii) laudo médico, datado em 14/11/2017, informando fisioterapia clínica (20
sessões), com o objetivo de melhora do quadro funcional e álgico (dores),  pequena melhora
no quadro clínico, sendo necessário continuidade no tratamento devido ao quadro álgico
(dores) intenso aos pequenos esforços; 

(iv) laudo médico, datado em 19/12/2017, informando lombociatalgia crônica,
com leve melhora do quadro clínico após fisioterapia, mantendo dor aos esforços, sendo-lhe
sugerido a continuidade do tratamento até evolução satisfatória;

(v) laudo médico, datado em 23/3/2018, informando lombalgia, realização de
fisioterapia, porém, sem melhora do quadro clínico, pois relata muita dor, necessitando da
continuidade do tratamento até evolução satisfatória; 

(vi) laudo médico, datado em 22/5/2018, informando lombociatalgia, realização
de fisioterapia, apresentando pouca melhora do quadro clínico, amplitude de movimento
limitada, com algia (dor) nos esforços e travamento da coluna, o que motiva a continuidade
do tratamento até evolução satisfatória;

(vii) laudo médico, datado em 12/12/2017, informando quadro de
lombociatalgia à direita, tratamento conservador com analgésico, hérnia discal L4-L5,
devendo evitar efetividade de carga ou esforço;

(viii) laudo médico, datado em 11/10/2017, informando lombociatalgia L4-L5,
hérnia discal L4-L5 à direita e dor intensa, realização de fisioterapia, após alívio parcial da
dor, sendo-lhe sugerido afastamento do trabalho por, pelo menos, 45 dias.

No curso do processo (após o ajuizamento, porém antes da perícia), o
autor apresentou os seguintes laudos médicos: 

(i) laudo, expedido em 26/9/2018 por fisioterapeuta, informando tratamento de
fisioterapia com o objetivo de analgesia e recuperação funcional, pouca evolução do quadro
clínico, relatando dor constante com irradiação para o membro inferior direito, sugerindo-se
a continuidade do seu tratamento fisioterapêutico;

(ii) laudo médico, datado em 20/9/2018, informando que não apresenta
condições de retorno ao trabalho, no momento.

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 27/9/2018,
por médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de artrose, não estava incapacitado para o trabalho habitual. 
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Destacou o perito que (i) ao exame físico, o periciado apresentou-se  lúcido e
orientado no tempo e espaço, marcha sem alterações, sem muleta ou auxílio de
terceiros, durante o exame sentou-se e levantou-se sem apoio nos móveis, coluna lombar com
mobilidade normal, com queixas de dor, pernas e pés com força preservada, sem edema ou
hipotrofia muscular, ausência de alterações neurológicas nos membros inferiores, membros
superiores com mobilidade normal, (ii) o autor queixa-se de dor lombar com irradiação
para a perna direita, (iii) a causa provável da doença é degenerativa, (iv) a patologia não
tem relação com o seu trabalho, (v) a doença não decorre de acidente de trabalho, (vi) não há
limitação para o exercício da sua atividade habitual, (vii) não houve perda de força anatômica
ou muscular e (viii) a mobilidade das articulações está preservada.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 22, PET1) aduzindo que o perito teria se omitido
sobre diversas questões (violando o princípio da segurança jurídica), pois utilizou-se de
opinião pessoal e não técnica e científica, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum
questionamento, muito menos se mostrou contraditória. Além disso, a autora requereu a
nulidade da perícia, alegando que não foram preenchidos os requisitos do art. 473 do NCPC,
destacando que devem ser analisadas as condições pessoais e os quesitos complementares. 

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte
autora tenha alegado (Evento 22, PET1) vícios na perícia realizada no curso da instrução,
verifica-se que o perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC, expondo o
objeto da perícia, o método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos,  razão pela qual
não há o que se falar em nulidade da perícia. 

Quanto aos quesitos complementares, consta no art. 370, parágrafo único, do
CPC, que o juiz indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso,
verifica-se que os quesitos respondidos pelo perito do  juízo são suficientes para esclarecer o
estado clínico do autor, razão por que torna a análise dos quesitos
complementares irrelevante; portanto, devem ser indeferidos.  

Para demonstrar o alegado estado incapacitante na data da cessação do benefício
em 3/6/2018,  o autor apresentou laudos médicos sinalizando a impossibilidade de retorno ao
labor (datados em 22/3/2018, 17/5/2018 e 22/5/2018). Os demais documentos são
contemporâneos ao período em que recebeu auxílio-doença).

O autor apresentou também laudos médicos contemporâneos à data da perícia
judicial realizada em 27/9/2018, porém, embora o laudo datado em 20/9/2018 afirme que ele
não teria condições de retornar ao trabalho à época, nota-se que o documento não sinaliza que
houve um exame físico criterioso e quais seriam as restrições funcionais apuradas, destacando
genericamente a impossibilidade de exercer o labor. Dessa forma, devem prevalecer as
conclusões da perícia judicial, que procedeu a um exame bastante apurado. 

Nesses termos faz o autor jus ao pagamento de auxílio-doença de 3/6/2018 (data
da cessação) a 27/9/2018 (data da perícia). 
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O fato de a parte autora possuir, no momento, doença ou sequela não
caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o
que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos
autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
Registre-se que o autor não se desincumbiu do ônus de apresentar prova que pudesse afastar o
parecer do perito. 

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso  do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento de auxílio-doença de 3/6/2018 (data da cessação) a 27/9/2018
(data da perícia). Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000319824v43 e do código CRC ba507fa8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000548-32.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR (AUTOR)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o pagamento de
auxílio-doença de 3/6/2018 (data da cessação) a 27/9/2018 (data da perícia). Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na
decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375911v2 e do código CRC fd7e083c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5017835-23.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CELIOMAR MOREIRA SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 32, RecIno1), o autor  alega, em síntese, que
(i) está configurado o cerceamento de defesa, uma vez que a perícia foi omissa e
contraditória, razão pela qual deve ser anulada a sentença e, por consequência, o laudo
pericial, o que demonstra a necessidade de realização de nova perícia médica, com médico
especialista em psicologia e psiquiatria, (ii) está totalmente incapacitado para o labor habitual,
(iii) devem ser consideradas as suas condições sociais e culturais, (iv) as suas patologias
restringem-lhe drasticamente o  mercado de trabalho, (v) os sintomas advindos das patologias
descritas interferem diretamente na sua qualidade de vida, (vi) deve ser determinada a
imediata implantação do benefício, sendo o INSS intimado para cumprir a obrigação de fazer
no prazo máximo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, e (vii) o INSS deve ser
condenado ao pagamento de indenização por danos morais, de no mínimo 8 salários
mínimos, tendo em vista os sentimentos de dor, emoção, vergonha, sofrimento, tristeza, bem
como de espanto, pelos quais passou, em razão da negativa arbitária e indevida, pela segunda
vez, do seu benefício previdenciário, no momento em que mais precisava. 

Contrarrazões do INSS (Evento 35, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 17/5/1977 (atualmente com 42 anos). 

OCUPAÇÃO HABITUAL: técnico bancário (conforme a inicial).

DOENÇA: depressão (conforme a perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 3/12/2018, alegando que, por ser portador de
EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE E TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO,
estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de técnico
bancário. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 24/10/2018. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 5/1/2003 a 27/3/2003 (Evento 10, OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) documento médico (atestado médico), datado em 29/3/2017, informando que
está em episódio depressivo, com sintomas de  humor triste, hipobúlico, com perda de prazer,
insônia, sentimento de culpa, sentindo-se cansado e sem energia, os sintomas têm interferido
na atenção e concentração com queda do rendimento cognitivo habitual, razão pela qual não
está apto para exercer as suas atividades laborativas por, pelo pelo menos, por 60 dias, 
devendo permanecer em acompanhamento psiquiátrico e psicológico até a compensação do
quadro;

(ii) documento médico (relatório médico), datado em 18/4/2017, informando
queixas de ansiedade e angústia, inicialmente leves, que foram piorando gradativamente ao
longo dos meses, evolução com sistomas depressivos, hipobúlico, retraído, isolado
socialmente, insone, com pensamentos negativos e, por vezes, ideação de morte, os sintomas
estavam relacionados com as situações vividas em seu ambiente de trabalho e, no último mês,
apresentou piora  do quadro, dificuldade em comparecer ao ambiente de trabalho, perda do
prazer, piora do humor, lentificação e piora do isolamento e insônia, motivo pelo qual foi
solicitado o afastamento do trabalho para comensação dos sintomas, sendo que, com o pedido
de afastamento, foi desligado das suas atividades profissionais;

(iii) documento médico, datado em 17/8/2017, informando tratamento
psiquiátrico para quadro de depressão refratária, humor triste, hipobulia, perda de prazer,
insônia, sentimento de culpa, sentindo-se cansado e sem energia;

(iv) documento médico, datado em 30/8/2017, informando traços
psicossomáticos e comportamentais, está muito deprimido e ansioso, o quadro iniciou-se com
o afastamento de suas atividades laborais, por ocasião de uma suposta infração cometida, que
vem trazendo diversos transtornos pessoais, inclusive no casamento;

(v) laudo médico, datado em 21/9/2018, informando acompanhamento e
tratamento de transtorno de ansiedade generalizada e episódios depressivos (está em
psicoterapia);

(vi) laudo médico, datado em 27/9/2018, informando acompanhamento
psiquiátrico de quadro depressivo há dois anos, quadro atual de insônia, hipobulia,
alentecimento do pensamento, hipopragmatismo, prejuízo global do seu funcionamento e
ideação suicida;

(vii) laudo médico, datado em 8/11/2018, informando quadro depressivo, há
mais de 2 anos, insônia, hipotimia, hipobulia, aletecimento do pensamento, hipopragmatismo,
prejuízo global do funcionamento e ideação suicida.
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A perícia judicial (Evento 15, PERÍCIA1), por sua vez, elaborada em
28/2/2019, por médico especialista em psiquiatria, concluiu que o autor, embora fosse
portador de depressão, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito
que (i) não foram observados sintomas da doença, (ii) baseou a sua avaliação na anamnese,
exame psíquico e laudos prévios, (iii) o periciado tem aptidão para exercer a sua atividade
habitual, pela ausência de sintomas atuais e quadro estável, (iv)  consegue ter vontade própria
e exprimir essa vontade, (v) não corre risco de acidentes, caso continue exercendo a sua
atividade habitual, pela natureza da função, (vi) necessita de utilizar antidepressivos, que não
causam efeitos colaterais incapacitantes, e (vii) está realizando tratamento oferecido pelo
SUS.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 23, PET1) aduzindo que o perito teria sido omisso e
contraditório sobre diversas questões, mas a perícia não foi omissa e nem contraditória a
respeito de nenhum questionamento. No momento, ainda requereu a nulidade do laudo, bem
como a realização de nova perícia, com médico especialista em psiquiatria/psicologia. 

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora  tenha indicado,
em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se que o perito
observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o objeto da perícia, o
método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos, razão pela qual se rejeita a arguição
de nulidade da perícia e, por consequência, da sentença,  não se vislumbrando o alegado
cerceamento ao direito de defesa.

A respeito dos laudos médicos apresentados com a inicial, foram apresentados
três documentos contemporâneos à DER (24/10/2018), datados em 21/9/2018, 27/9/2018 e
8/11/2018. Pela leitura de tais laudos, nota-se que o autor, à época, estava em tratamento
psiquiátrico (psicoterapia), no momento com insônia, alentecimento (inibição) do
pensamento, hipopragmatismo (dificuldade ou incapacidade de realizar tarefas, ações e
trabalhos organizados) e ideação suicida. 

Assim, considerando a atividade habitual desenvolvida pelo autor (técnico
bancário), não há dúvidas de que, na DER, ele estava incapacitado para exercê-la. Ocorre
que, na data da perícia em 28/2/2019, o estado clínico em questão não se mostrou manifesto e
o autor, por sua vez, não apresentou nenhum elemento de prova que pudesse infirmar o
parecer do perito. 

Faz jus o autor, portanto, ao pagamento de auxílio-doença de 24/10/2018 a
28/2/2019. 

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, conforme o 
Enunciado 58 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “O indeferimento de requerimento
administrativo para concessão de benefício previdenciário ou assistencial somente dá causa
à indenização por danos extrapatrimoniais, se evidente a prática de ato administrativo ilegal
ou o exercício abusivo do controle administrativo capaz de gerar transtorno psicológico
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excepcional”, situação não demonstrada no caso em exame. Isso porque a autarquia negou o
benefício com base no laudo da perícia administrativa, não havendo ilegalidade no ato de
indeferimento.

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso da autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento de auxílio-doença de 24/10/2018 (DER) a 28/2/2019 (data da
perícia). Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333270v38 e do código CRC d6336188.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5017835-23.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CELIOMAR MOREIRA SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA (OAB ES015642)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o pagamento de
auxílio-doença de 24/10/2018 (DER) a 28/2/2019 (data da perícia). Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376374v2 e do código CRC 1831bfda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5001306-14.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA LUCIA DALAPICOLA TURINI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (doc. 22 do Evento 35), a autora alega, em síntese, que (i) em fevereiro de
2017, foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo de grau II, tendo realizado tratamento
quimioterápico, bem como mastectomia total esquerda, (ii) como sequelas da enfermidade, 
sente fortes dores e fraqueza muscular ao desenvolver suas atividades laborativas
(merendeira), (iii) além disso, apresenta dor em pé esquerdo, sinais de entesopatia insercional
em tendão de aquiles e dor em coluna lombar associada a alterações degenerativas na coluna,
(iv) tem recomendação de médico do trabalho para não exercer atividade que demande
esforço físico intenso e levantamento e transporte manual de peso, (v) a incapacidade foi
comprovada por meio de laudos médicos emitidos por diversos especialistas, etretanto, na
perícia médica judicial realizada em 19/12/2018, equívoco foi cometido, uma vez que a 
perita ignora todo quadro de saúde, não analisando os laudos que lhe foram apresentados,
concluindo de forma genérica, pela inexistência de incapacidade, (vi) as doenças
incapacitantes a impedem de exercer qualquer atividade laboral, principalmente a que exerce
(merendeira), pois ocasionam quadro de dor intensa em todo o corpo, (vii) há fotos, acostadas
nessa oportunidade, das sequelas e de como se encontra após a cirurgia, (viii) o TRF4 já
entendeu ser cabível a concessão de aposentadoria por invalidez quando o segurado for
diagnosticado com as doenças supracitadas, (ix) ao analisar o laudo pericial apresentado pela
médica perita, verificou-se que esta não avaliou de forma profunda a situação de saúde, assim
como o impacto das sequelas/sintomas, (x) o  laudo pericial é superficial e não analisa de
forma correta os laudos e exames apresentados, (xi) a discrepância da conclusão pericial com
o quadro de saúde foi informada na ocasião da manifestação do laudo, porém foi recebida
pelo magistrado a quo como mera irresignação autoral, e (xii) as respostas aos quesitos foram
genéricas, tendo a médica se limitado a fazer uma perícia superficial e inconclusiva. 
Contrarrazões de doc. 27 do Evento 39. 

DATA DE NASCIMENTO: 12/1/1966 (53 anos de idade)

OCUPAÇÃO HABITUAL: merendeira

DOENÇA: sequelas de câncer de mama após mastectomia total à esquerda 

VOTO
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 1/10/2018, alegando que, por ser
portadora de carcinoma ductal invasivo de grau II, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de merendeira. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde 2/8/2018 (data da cessação do benefício). Consta, nos autos,
que recebeu auxílio-doença de 20/5/2007 a 6/7/2007 e 6/4/2017 a 1/8/2018 (doc. 15 do
Evento 24).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos
(contemporâneos à cessação do benefício):

(i) laudo médico, subscrito em 27/7/2018, atestando que ela estaria em
tratamento oncológico devido à mastectomia total esquerda, ao exame apresentando
dificuldade de mobilização ativa, em razão de dores e fraqueza muscular, sem condições de
exercer a atividade laboral;

(ii) atestado de saúde ocupacional, datado em 3/8/2018, demonstrando que não
estaria apta para esforço físico e levantamento e transporte manual de peso;

(iii) laudo médico, datado em 8/3/2018, atestando que ela teria diagnóstico de
carcinoma ductal invasivo grau II, desde fevereiro/2017, sendo que iniciou o tratamento com
quimioterapia neojuvante, seguida de mastectomia total esquerda e linfadenectomia axilar
seletiva com estadiamento pós-quimioterapia (estádio I), em acompanhamento regular com a
equipe de mastologia e oncologia clínica, queixa no momento de dores em ombros e
parestesias em mãos bilateralmente, com encaminhamento a ortopedista;

(iv) laudo médico, expedido em 23/3/2018 por médico ortopedista, atestando
que ela apresenta dor em pé esquerdo, sinais de entesopatia insercional em aquile em pé
esquerdo, quadro de dor em coluna associado a alterações degenerativas moderadas em
columa lombar, mastectomizada à esquerda, devido a câncer de mama, com limitação de
função em pé esquerdo e coluna lombar, havnendo queixa de impossibilidade de ralização das
funções laborais, solicitando avaliação quanto ao afastamento do trabalho e encaminhando a
autora para reabilitação fisioterápica e tratamento medicamentoso;

(v) laudo médico, datado em 14/3/2018, atestando que ela teria diagnóstico de
carcinoma ductal invasivo grau II, desde fevereiro/2017, sendo que iniciou o tratamento com
quimioterapia neojuvante, seguida de mastectomia total esquerda e linfadenectomia axilar
seletiva com estadiamento pós-quimioterapia (estádio I), em acompanhamento regular com a
equipe de mastologia e oncologia clínica, queixa no momento de dores em ombros e
parestesias em mãos bilateralmente, provável neurotoxicidade relacionada ao tratamento
oncológico;
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(vi) laudo médico, datado em 13/8/2018, atestando que apresentaria, à época,
dor em hemitórax esquerdo piorada com esforço físico, com início após mastecotomia
esquerda, realizada em 10/8/2017, em acompanhamento trimestral com mostologista;

(vii) laudo médico, datado em 20/9/2018, atestando que ela teria diagnóstico de
carcinoma ductal invasivo grau II, desde fevereiro/2017, sendo que iniciou o tratamento com
quimioterapia neojuvante, seguida de mastectomia total esquerda e linfadenectomia axilar
seletiva esquerda, com vários pontos de dor em região da musculatura intercostal em linhas
axilares médias bilateralmente, dor proveniente da coluna vertebral, em acompanhamento
regular com a equipe de mastologia e encologia clínica. 

A perícia judicial (doc. 13 do Evento 18), por sua vez, elaborada em
19/12/2018, concluiu que a autora, embora fosse acometida de neoplasia maligna de mama
esquerda, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou a perita que (i) no final
de 2016, ela foi diagnosticada com câncer de mama à esquerda, sendo submetida à
mastectomia da mama, seguida de sessões de quimioterapia, (ii) desde o tratamento, há
queixas de fraqueza em membro superior esquerdo, associada a dor e queimação, (iii) ao
exame, apresentou-se em bom estado geral, com mobilidade preservada dos membros
superiores e inferiores, sem edemas, força preservada, reflexos tendinosos normorreativos e
simétricos, sensibilidade tátil preservada, teste de Jobe negativo, teste de Yocum negativo,
teste de Neer negativo,  mobilidade da coluna vertebral preservada, teste de Lasègue
negativo, (iv) a autora apresentou a patologia descrita, mas não há incapacidade ou redução
de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações importantes ao exame
físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, (v) a patologia mostra-
se controlada diante do tratamento já utilizado e não há impedimentos para que exerça ao seu
trabalho, (vi) não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou
atividade habitual, após realização de exame clínico/físico (avaliação de mobilidade, força,
reflexos e do sistema osteoarticular, avaliação cardiovascular e do sistema respiratório) e
análise dos laudos médicos apresentados, (vii) a doença se iniciou em fevereiro de 2017, (viii)
não haveria, na data do exame, incapacidade laborativa, e (ix) o tratamento já foi realizado,
mas a autora deverá manter o acompanhamento/monitoramento com o especialista por, no
mínimo, cinco anos, ou a critério do médico assistente, sendo que, no momento, não há
previsão para realização de novo tratamento cirúrgico. 

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes. Após a juntada
do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou a petição (doc. 17 do
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Evento 25) aduzindo que, ao contrário da perícia, os laudos particulares desmonstram graves
sequelas após mastectomia total à esquerda, além de quadro de dor em pé esquerdo com
sinais de entesopatia insercional em tendão de Aquiles e dor em coluna lombar, como
também alterações degenerativas na coluna, que nem sequer foram consideradas pela perita
em seu laudo. Porém, a perita não se omitiu a respeito de nenhum questionamento,
procedendo a exame físico criterioso, não obstante as divergências com os laudos médicos
particulares. O que ocorre, na verdade, é o descompasso entre a conclusão da perícia e os
demais elementos dos autos.

Na oportunidade, a autora apresentou laudo médico datado em 11/4/2019 (doc.
18 do Evento 25) atestando que ainda haveria impossibilidade de realizar esforços físicos,
ante a existência de dor em região de musculatura intercostal em linhas axilares
bilateralmente, dor esta proveniente de coluna vertebral. 

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Os elementos dos autos revelam que a autora, em razão do câncer de mama,
submeteu-se à cirurgia (mastectomia da mama) e a tratamento quiometerápico, não havendo
notícia de recidivas da neoplasia. Agora, resta saber se o quadro clínico da autora à época da
cessação do auxílio-doença era compatível com a atividade habitual de merendeira, a qual
demanda esforço físico, principalmente com os membros superiores. 

A autora apresentou o PPP expedido pela empresa Nutriplus Alimentação e
Tecnologia Ltda. aduzindo que as atividades realizadas, na função de merendeira, consistem
em "preparar o desdejum, colação, almoço, lanche e jantar, seguindo o cardápio padrão
para que as exigências do edital sejam atendidas, higienizar utensílios, equipamentos e
hortifrutigranjeiros, através de imersão em solução clorada para garantir a desinfecção dos
mesmos, realizar a limpeza da cozinha e estoque seguindo os procedimentos de higienização
para que os mesmos estejam sempre limpos, organizar o estoque de insumos, separando os
produtos por tipos para manter a organização do mesmo".

O atestado de saúde ocupacional, datado em 3/8/2018, demonstra que a autora, à
época da cessação do benefício,  não estaria apta para esforço físico e levantamento e
transporte manual de peso, ou seja, não teria condições de retornar ao labor de merendeira,
considerando as atribuições descritas no PPP supracitado. 

Por outro lado, a perícia judicial atesta que ela se encontrava em bom estado
geral, com força preservada nos membros, sem restrições funcionais, apenas relatando
 queixas de fraqueza em membro superior esquerdo, associada a dor e queimação, sem
correspondência com o exame clínico realizado. 
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O documento médico mais recente apresentado, datado em 11/4/2019 (doc. 18
do Evento 25), ou seja, posterior à perícia, atesta que ainda haveria impossibilidade de
realização de esforços físicos, ante a existência de dor em região de musculatura intercostal
em linhas axilares bilateralmente.

A autora foi submetida à mastectomia e a literatura médica indica a prevenção
como medida inibidora das complicações decorrentes desse procedimento, sendo o
linfoedema uma das possíveis complicações. Nesse sentido, confira-se o trecho extraído de
texto científico publicado na Internet:

(...) o tratamento desta enteidade clínica passa, numa primeira fase, pela
prevenção do desenvolvimento de complicações pós-operatórias imediatas,
especialmente infecciosas e ao nível da cicatrização, assim como pela educação
das doentes em termos de regras higieno-dietéticas futuras. Várias medidas são
referidas tais ocmo utilizar luvas protectoras durante a realização de qualquer
trabalho manual; [...]; evitar o uso de roupa apertada que provoque constrição da
extremidade afectada e ainda utilizar de forma moderada o membro afectado,
evitanto a carga de objectos pesados e os movimentos repetitivos. É também
aconselhável uma modificação dos hábitos dietéticos dirigida para o controle de
peso  (VEIROS, Iolanda; NUNES, Renato; MARTINS, Fernando. Serviço de
Medicina Física e Reabilitação do Centro Hospitalar de Coimbra, Portugal)

Em outro ponto do mesmo estudo, a reabilitação precoce apresenta-se como a
melhor escolha nesses casos: 

(...) Relativamente ao tratamento do LMS propriamente dito, infelizmente as
terapêuticas médicas (diuréticos, benzopironas, flavonoides, antibióticos,
corticosteroides) e cirúrgica utilizadas até o momento tem-se revelado pouco
eficazes, pelo que a reabilitação precoce apresenta-se com o tratamento de
escolha (...)

Considerando que a atividade habitual da autora demanda esforço físico
incompatível com as limitações impostas pelo procedimento cirúrgico ao qual foi submetida
(pode-se observar, pela fotografia de doc. 23 do Evento 35, a dimensão da cicatriz/cirurgia) e
que o esforço físico é fator de risco de complicações, como o surgimento de linfoedema,
afigura-se excessivamente arriscado supor a aptidão da autora para a atividade de merendeira
em vista do risco a que se encontra submetida. 

A única medida que se afigura plausível é reconhecer, em face do risco
ocupacional, a inaptidão para a atividade habitual de merendeira (bem como para qualquer
atividade que demanda esforço físico intenso) e, por conseguinte, submeter (oportunamente)
a autora a procedimento de reabilitação para outra atividade profissional que não exija
esforço físico intenso. 

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:
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1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença
desde 2/8/2018 (data da cessação do benefício), devendo a autora ser submetida ao processo
de reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou seja, que
não lhe exija esforço físico intenso. 

Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando  reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual. No caso, não há prova inequívoca de que a autora está defitivamente
incapacitada para a atividade habitual de merendeira. Os elementos dos autos sinalizam que,
no momento, o seu estado clínico é incompatível com o exercício de tal ofício, tendo em vista
a "existência de dor em região de musculatura intercostal em linhas axilares bilateralmente".

Isso, todavia, não impede que a autora, em razão de agravamento do quadro
clínico e com base em novos elementos, possa requerer a conversão do benefício em
aposentadoria por invalidez, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento  de auxílio-doença desde 2/8/2018 (data da cessação do
benefício), que deverá ser mantido, pelo menos, durante o período em que ela estiver
participando do processo de reabilitação profissional para atividade compatível com o seu
estado clínico, ou em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, sendo
que, em qualquer das situações acima, o benefício deverá ser mantido ainda de acordo com o
prazo do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contado, inclusive, a partir deste julgado. Para a

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 135



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 207/557

5001306-14.2018.4.02.5005 500000255246 .V55 JES10515© JES10515

atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na
decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral).  Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação.  Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000255246v55 e do código CRC 1b633adb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001306-14.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA LUCIA DALAPICOLA TURINI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o pagamento de
auxílio-doença desde 2/8/2018 (data da cessação do benefício), que deverá ser mantido, pelo
menos, durante o período em que ela estiver participando do processo de reabilitação
profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso de modificação
das circunstâncias fáticas após a sentença, sendo que, em qualquer das situações acima, o
benefício deverá ser mantido ainda de acordo com o prazo do § 9° do art. 60 da Lei
8.213/1991, contado, inclusive, a partir deste julgado. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376530v2 e do código CRC ec42e807.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001763-24.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SANDRA ROCHA DE OLIVEIRA ARRUDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 35, PET1), a autora alega, em síntese, que (i)
é portadora de quadro de humor depressivo, angústia antecipatória, insônia, sintomas
psicossomáticos, náuseas, vômitos diários e transtornos de discos intervertebrais, (ii) devem
ser consideradas as suas condições sociais para a análise da incapacidade, (iii) o seu quadro
funcional deve ser analisado de forma conjunta, pois a soma de todos os sintomas constitui o
seu real quadro de saúde, (iii) o fato de realizar tratamento médico não a torna capaz para a
realização das  suas atividades laborativas,  pois os remédios do tratamento a que está
submetida contribui para  as limitações, uma vez que podem causar tontura e desequilibro,
e (iv) é auxiliar de serviços gerais, profissão que demanda extremo esforço físico, e exige
uma condição saudável de saúde, tanto física quanto mental. 

Contrarrazões do INSS (Evento 39, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 11/3/1974 (atualmente com 45 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais (conforme perícia judicial).

DOENÇA: transtorno misto depressivo e ansioso (conforme perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 30/1/2019, alegando que, por ser portadora
de QUADRO DE HUMOR DEPRESSIVO, ANGÚSTIA ANTECIPATÓRIA, INSÔNIA E
SINTOMAS PSICOSSOMÁTICOS, NÁUSEAS, VÔMITOS DIÁRIOS E TRANSTORNOS
DE DISCOS INTERVERTEBRAIS, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar
a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde  14/11/2018. Consta, nos autos, que nunca recebeu auxílio-doença. 
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) ao documento médico (receituário médico), datado em 21/11/2018,
informando quadro de humor deprimido, angústia antecipatória, insônia e sintomas
psicossomáticos, tais como náuseas e vômitos diários, está utilizando medicamentos para
controle dos problemas psicológicos, razão por que ela não está apta para o exercício das suas
atividades habituais;

(ii) laudo médico, datado em 13/11/2018, informando lombalgia refratária,
operação de artrodese,  artrose lombar, motivo pelo qual encontra-se em fisioterapia;

(iii) ao documeto médico (receituário medico) , datado em 1/10/2018,
informando tratamento para depressão leve e trastorno de ansiedade, desde 15 de agosto de
2018, utilizando medicamentos para tratamento de depressão (venlafaxina), razão pela qual
não pode retornar às suas atividades laborais, sendo que, além disso, consta que o tratamento
é necessário até a remissão completa da patologia, bem como que possui limitação do seu
labor habitual, devido ao uso das medicações que podem causar tontura e desequilíbrio,
sugerindo-se o seu afastamento das atividades habituais por tempo indeterminado;

(iv) laudo médico, datado em 26/9/2018, informando a necessidade de manter
tratamento domiciliar por 2 dias;

(v) laudo médico, datado em 19/11/2018, informando quadro de humor
deprimido, angústia antecipatória, insônia, sintomas psicossomáticos, está em uso de
medicamentos para tratamento de doenças psicológicas (venlafaxina e clonazepam), razão
por que não está apta para o exercício das suas funções laborais, sendo-lhe necessário afastar
de suas atividades por tempo indeterminado.

A autora apresentou, ainda, logo após o ajuizamento do feito (Evento 4,
ANEXO2),  os seguintes documentos médicos:

(i) documento médico, datado em 24/1/2019, informando tratamento para
depressão leve e transtorno de ansiedade, desde 15 de agosto de 2018, com utilização de
medicamentos para tratamento de problemas psicológicos (venlafaxina e rivotril), não
podendo retornar às suas atividades laborais, sendo necessário realizar tratamento até a
remissão completa da patologia, razão por que deve  afastar-se  das suas atividades
habituais por tempo indeterminado;

(ii) laudo médico, datado em 24/1/2019, informando dores lombares crônicas e
artrodese cirúrgica, em coluna lombar;

(iii) laudo médico, datado em 24/1/2019, informando que ela deu entrada no
serviço de saúde ocupacional da empresa, pois está em acompanhamento psiquiátrico.

A perícia judicial (Evento 19, PERÍCIA1), por sua vez, elaborada em
26/3/2019, por médico especialista em psiquiatria, concluiu que a autora, embora fosse
portadora de transtorno misto depressivo e ansioso, não estava incapacitada para o trabalho
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habitual. 

Destacou o perito que (i) não foram detectados sintomas de doenças na
periciada, pois apresenta quadro estável, (ii) está em tratamento psiquiátrico para manutenção
do quadro estável, (iii)  baseou a sua avaliação na anamnese, exame psiquiátrico, laudos e
tomografia computadorizada, (iv) a periciada possui aptidão para exercer as suas atividades
habituais, pois o seu quadro é estável, (V) não corre risco de acidentes, se continuar
exercendo a sua atividade habitual, (vi) não existem limitações funcionais impeditivas ao
desempenho da  sua atividade habitual, (vii) a periciada necessita de utilizar antidepressivos
para o tratamento das patologias e (viii) os medicamentos não causam efeitos colaterais
incapacitantes.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 28, PET1) aduzindo que o perito teria sido
contraditório sobre diversas questões, mas a perícia não se  contradiz a respeito de nenhum
questionamento.

Não obstante, nota-se que a autora apresentou laudo médico, expedido por
médico do trabalho e datado em 19/11/2018, ou seja, 5 dias após o requerimento do
benefício, informando a existência de quadro de humor deprimido, angústia antecipatória,
insônia e sintomas psicossomáticos, o uso de medicamentos para tratamento de doenças
psicológicas, a inaptidão para o exercício das suas funções laborais e a necessidade de
afastamento da autora de suas atividades por tempo indeterminado.

Consta, ainda, o laudo médico, datado em 1/10/2018, informando que a autora
faria tratamento para depressão leve e transtorno de ansiedade, desde 15 de agosto de 2018,
com a utilização de medicamentos para tratamento de depressão (venlafaxina), sem condições
de retornar às suas atividades laborais, ante as limitações funcionais devido ao uso das
medicações que podem causar tontura e desequilíbrio, sugerindo-se o seu afastamento do
labor por tempo indeterminado.

Quanto à doença de natureza ortopédica, não consta, nos autos, nenhum
elemento que pudesse sinalizar restrição funcional.

Dessa forma, entende-se que a autora comprovou o estado incapacidade na
DER, devendo o benefício ser pago desde então até a realização da perícia judicial, que não
constatou o mesmo quadro clínico. Registre-se que a autora não se desincumbiu do ônus de
apresentar algum elemento de prova que pudesse infirmar o parecer do perito. 

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
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Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento de auxílio-doença de 14/11/2018 (DER) a 26/3/2019 (data da
perícia). Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000309408v23 e do código CRC 0e9695b1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001763-24.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SANDRA ROCHA DE OLIVEIRA ARRUDA (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o pagamento de
auxílio-doença de 14/11/2018 (DER) a 26/3/2019 (data da perícia). Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375915v2 e do código CRC b6a2f955.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5017001-20.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VERONICA DE SOUZA ANDRADE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 51), a autora alega, em síntese, que
(i) permanecia portadora de enfermidade incapacitante à data do indeferimento, tanto que,
logo após a decisão, foi diagnosticada com neoplasia das meninges espinhais, (ii) há laudo
médico particular posterior ao indeferimento atestando que ela se encontra incapacitada de
exercer tanto as atividades laborativas quanto as tarefas domésticas, devendo manter-se em
tratamento por período indeterminado, (iii) a perita judicial diagnosticou, em seu parecer, dor
crônica, com atrofia muscular no braço direito, e diminuição de força, sendo contraditório ao
atestar sua aptidão para o trabalho, (iv) atestar que não há
incapacidade seria permitir sacrifício dela de maneira superior aos demais trabalhadores na
mesma categoria, indo de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, (v) os laudos
médicos anexados aos autos demonstram de forma clara  a persistência da incapacidade para
o trabalho, mesmo diante de todos os esforços envidados para seu tratamento. 

Contrarrazões do Evento 56.

DATA DE NASCIMENTO: 15/09/1980 (atualmente com 38 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar administrativo.

DOENÇA: problemas ortopédicos na coluna, apresentando dor crônica e perda de força
muscular.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 23/11/2018, alegando que, por ser portadora
de DORSALGIA, COMPRESSÕES DAS RAÍZES E DOS PLEXOS NERVOSOS,
TRAUMATISMO DE TENDÃO E MÚSCULO AO NÍVEL DO OMBRO E DO BRAÇO
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E NEOPLASIA BENIGNA DA MEDULA ESPINHAL estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar administrativo. Requer a concessão
do benefício por incapacidade desde 14/03/2018 (Evento 1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) Laudo de exame de eletroneuromiografia, datado em 17/10/2018,
informando alterações nos membros inferiores compatíveis com radiculopatia ativa da
primeira raiz sacra direita.

(ii) Laudo de exame histopatológico, datado em 28/03/2016, diagnosticando
existência de schwannoma benigno com áreas mixoide e de hialinização.

(iii) Exames de ressonância magnética da coluna lombar, datados em
07/12/2015 e 18/10/2018, informando alterações pós-cirúrgicas relacionadas a laminectomias
amplas em L1-L2 com retração posterior do saco dural, alterações pós-operatórias nas partes
moles paravertebrais posteriores correspondentes, abaulamentos nos contornos posteriores
dos discos intervertebrais de L2-L3 a L4-L5 tocando a face ventral do saco dural, pequeno
componente protuso posteromediano em L5-S1 e cone medular terminando ao nível de D12-
L1.

(iv) Exames de ressonância magnética do ombro direito, datados em 18/12/2015
e 18/10/2018, concluindo por tendinopatia leve no supraespinhal, hipersinal em T2 no lábio
glenoideo postero superior, que pode estar relacionado a rotura.

(v) Exames de ressonância magnética da coluna cervical, datados em
07/12/2015 e 18/10/2018, informando discreta hipo-hidratação dos discos intervertebrais
cervicais, mínimos componentes protusos com predomínios posteromedianos em C5-C6 e
C6-C7 tocando a face ventral do saco dural, com foco de rotura concêntrica nas fibras
correspondentes do anel fibroso do disco intervertebral de C5-C6.

(vi) Laudo médico, datado em 07/11/2018, informando que a paciente apresenta
dor lombar irradiando para membro inferior direito, associado a parestesia e redução de força
muscular, presença de tendinopatia de supraespinhal e ruptura postero superior de lábio
glenoideo do ombro direito, causando dor e restrição de amplitude articular; indica
afastamento das atividades laborativas em virtude de limitação funcional e incapacidade para
o trabalho.

(vii) Laudo médico, datado em 26/03/2018, atestando que a paciente realiza
programa de terapia física e medicamentosa desde maio/2016, por sequela de cirurgia para
exerese de lesão expansiva, intracanalar, determina que deve ser mantida em tratamento por
tempo indeterminado, não tendo condições de realizar as tarefas laborativas e domésticas.

(viii) Laudo médico, datado em 15/03/2018, informando que a paciente foi
operada de tumor intraraquiano há 2 anos, além de encaminhar para fisioterapia em virtude de
dor, parestesia e lombalgia.
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(ix) Laudo médico, datado em 06/05/2016, atestando que a paciente se encontra
em tratamento desde novembro/2013 em virtude de dor intensa nas regiões cervical e lombar,
sendo realizada cirurgia em março/2016, com retorno à reabilitação apresentando déficit de
força muscular acentuado nos membros inferiores, parestesia e atrofia muscular generalizada,
causando importante limitação funcional.

(x) Relatórios pós-cirúrgicos, datados de março de 2016, informando
procedimento realizado para retirada de tumor de cauda equina, estabilidade da paciente no
pós-operatório, exames complementares sem alterações e queixas de dor.

A perícia judicial (Evento 31), por sua vez, elaborada em 09/05/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora, embora fosse portadora
de DOR CRÔNICA, COM ATROFIA MUSCULAR NO BRAÇO DIREITO
E DIMINUIÇÃO DE FORÇA, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou
a perita que (i) a examinada é portadora de dor crônica, com atrofia muscular no braço direito
e diminuição de força, (ii) a avaliação pericial se baseou no exame realizado, (iii) a autora
possui aptidão para seu labor habitual, uma vez que exerce atividade administrativa de cunho
intelectual, (iv) houve incapacidade no passado, especificamente no período pós-cirúrgico,
em 16/03/2016, e (v) não há incapacidade no momento da perícia.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que ela baseou sua análise apenas no
exame clínico realizado, respondendo aos quesitos que lhe foram apresentados de forma
lacônica, sem proceder a um exame físico criterioso. 

Ressalta-se que o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. O STJ firmou o
entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar
sua convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG,
Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Pela leitura dos documentos médicos apresentados, na inicial, são suficientes
para demonstrar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados são claros ao
informar a incapacidade da autora, tanto para o labor habitual quanto para as atividades
domésticas. 

Exemplificando: (i) o laudo datado em 07/11/2018 informa que a paciente
apresenta dor lombar irradiando para membro inferior direito, com parestesia e redução de
força muscular, com tendinopatia de supraespinhal e ruptura póstero-superior de lábio
glenoideo do ombro direito, causando dor e restrição de amplitude articular, sem condições de
exercer o labor; e (ii) o laudo médico, datado em 26/03/2018, por sua vez, atesta que a
paciente realiza programa de terapia física e medicamentosa desde maio/2016, por sequela de
cirurgia para exerese de lesão expansiva, intracanalar, sem condições de realizar as tarefas
laborativas e domésticas.

Dessa forma, faz a autora juz à concessão de auxílio-doença desde a DER. 
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Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 5), tem-se que, dentre outros
períodos, a parte autora laborou manteve vínculo empregatício de 02/02/2011 e
30/04/2014. Assim, considerando a ampliação do período de graça em razão de desemprego,
pode-se afirmar que manteve a qualidade de segurada até 15/6/2016 (art. 15, II, da Lei de
Benefícios). Registre-se que não há indícios de que houve desemprego voluntário, mesmo
porque a parte autora estava incapacitada, como se verá a seguir. 

Em princípio, poder-se-ia afirmar que, na DER em 14/03/2018, a autora não
detinha mais a qualidade de segurada e, por esse motivo, não faria jus ao benefício requerido.
Todavia, o laudo médico datado em 15/03/2018 informa que a autora foi operada de
tumor intraraquiano havia 2 anos, submetida à fisioterapia em virtude de dor, parestesia e
lombalgia. Por sua vez, o laudo médico, datado em 06/05/2016, atesta que a autora se
encontrava em tratamento desde novembro/2013 em virtude de dor intensa nas
regiões cervical e lombar, sendo realizada cirurgia em março/2016, com retorno à reabilitação
apresentando déficit de força muscular acentuado nos membros inferiores, parestesia e atrofia
muscular generalizada, causando importante limitação funcional.

Dessa forma, não há dúvidas de que a incapacidade, no caso, sobreveio durante
o período de graça do benefício almejado. 

Com base em tais premissas, faz a autora jus à concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença a partir do requerimento administrativo, formulado em
14/03/2018 (Evento 1).

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento do
PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo
da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)
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Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a concessão de auxílio-doença desde 14/03/2018 (DER) com a fixação da DCB
nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo a partir deste
julgado.  Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF).
Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 45 dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331680v39 e do código CRC 014e7232.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5017001-20.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VERONICA DE SOUZA ANDRADE (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a concessão de auxílio-
doença desde 14/03/2018 (DER) com a fixação da DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei
8.213/1991, contando-se o prazo a partir deste julgado. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 45 dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375917v2 e do código CRC 6cdcf344.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000889-58.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZIA SERRAT DE ARAUJO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 33, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de lesão do ombro, sinovite/tessinovite e síndrome do túnel do carpo, (ii) as
conclusões da perícia estão em desacordo com os demais laudos médicos que compõem o
acervo probatório, (iii) os laudos e exames anexos aos autos atestam  sua  incapacidade para o
trabalho, (iv) devem ser consideradas suas condições pessoais (conta com 66 anos de idade,
estudou até o ensino fundamental, é auxiliar de serviços gerais, possui limitação profissional,
o  mercado de trabalho está cada vez mais restrito), (v) está incapaz para o exercício da sua
atividade habitual, não podendo ser reabilitada para qualquer outra função, pois sua
incapacidade é total e definitiva, e (vi) faz jus à conversão do auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez.  

Contrarrazões do INSS (Evento 36, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 21/3/1953 (atualmente com 66 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais (conforme inicial).

DOENÇA: lesão do manguito rotador parcial (conforme perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 31/7/2018, alegando que, por ser portadora
de LESÃO DO OMBRO, SINOVITE/TESSINOVITE E SÍNDROME DO TÚNEL DO
CARPO, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de
auxiliar de serviços gerais. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 
18/9/2017. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 12/2/2016 a 7/6/2016 (Evento
18, OUT1).
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Registre-se que o espelho do CNIS da autora revela que ela manteve vínculo
empregatício até 6/1998 e que, a partir de 4/2000, passou a participar do RGPS como
segurada facultativa, o que demonstra que ela exerce, na verdade, a atividade de dona de
casa. 

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo médico, datado em 15/9/2017, informando lesão do manguito rotador
direito e esquerdo, dor maior em ombro direito, esclerose do tubérculo maior bilateral, lesão
do supra direito e esquerdo, síndrome do túnel do carpo, em tratamento conservador, e fascite
plantar;

(ii) laudo médico, datado em 26/5/2017, informando dor nos ombros direito e
esquerdo, piora noturna, dor maior em ombro direito, esclerose discreta, em tubérculo maior
bilateral, lesão do supra na zona crítica, fascite plantar, dor entre o 3º e 4º metatarso do pé
direito, melhora, após alongamento do tendão de Aquiles, diminuição de força e parestesia
nas mãos.

A perícia judicial (Evento 11, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
29/10/2018, por médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse
portadora de lesão do manguito rotador parcial, não estava incapacitada para o trabalho
habitual. 

Destacou o perito que (i) a autora queixa-se de dor nos ombros direito e
esquerdo, (ii) ao exame físico, constatou-se a existência de membros superiores tróficos, sem
sinais de desuso, sem distinção de troficidade entre os lados, articulação sem crepitação,
ausência de sinais inflamatórios agudos como calor, eritema e edema, ausência de derrame
articular, massas ou tumorações, arco de movimento livre, força de membros superiores grau
5 (vence a gravidade e a resistência), teste de Neer negativo, teste de Gerber negativo, teste
do infraespinal negativo, teste de O´brien negativo, sem sinais de instabilidade ligamentar em
ombro ou de discinesia escápulo-torácica, sem alterações significativas,  ao exame físico da
articulação, (iii) a causa provável da doença  é degenerativa, (iv) as patologias não decorrem
do trabalho exercido, (v) as patologias não decorrem de acidente de trabalho, (vi) não existem
dados técnicos que evidenciem  limitação funcional e  (vii) provavelmente, a doença iniciou-
se em 2011.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial, a autora foi intimada para se
manifestar a respeito da perícia, porém quedou-se inerte.

Considerando que a autora não apresentou nenhum elemento de prova que
pudesse sinalizar a impossibilidade de exercer os seus afazeres domésticos e que a perícia
judicial também não apontou limitações físicas nesse sentido, deve ser mantida a
improcedência da pretensão inicial. 
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O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306042v20 e do código CRC 0d2d6835.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000889-58.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZIA SERRAT DE ARAUJO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento Condenação em custas e em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o
deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375921v2 e do código CRC 37e5e240.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5001291-42.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADENICE PELEGRINI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 42, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de artrose na coluna lombar, sequelas de movimento decorrente de fratura no
punho direito, episódio depressivo leve, transtorno de somatização e transtorno doloroso
somatoforme persistente, (ii) as doenças causam fraqueza muscular e dificuldades de
deambulação e, em razão disso,  não consegue andar por longo período de tempo, subir
escadas, ficar em pé por certo tempo  e  pegar peso, sem que sinta fortes dores, fadigas e
tontura, o que causa, por consequência, impotência funcional, (iii) houve cerceamento de
defesa, uma vez que a perícia judicial está contrária aos documentos apresentados, razão por
que deveria ser realizada nova perícia, e (iv) é necessário verificar as suas condições pessoais
(54 anos, baixo grau de instrução, renda familar baixíssima). 

Contrarrazões do INSS (Evento 47, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 2/10/1964 (atualmente com 54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL:  auxiliar de serviços gerais (conservação, manutenção e limpeza).

DOENÇA: artrose na coluna lombar e sequela de fratura do punho direito (conforme perícia
judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.  

No caso, a autora ajuizou ação, em 13/9/2018, alegando que, por ser
portadora de LOMBOCIATALGIA CRÔNICA, EPISÓDIO DEPRESSIVO LEVE,
TRANSTORNO DE SOMATIZAÇÃO E TRANSTORNO DOLOROSO SOMATOFORME 
PERSISTENTE, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual
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de auxiliar de serviços gerais. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
20/10/2017. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 25/12/2013 a 30/4/2014,
4/12/2014 a 23/12/2014, 28/4/2016 a 3/6/2016 e 12/8/2017 a 20/10/2017 (Evento 25, OUT1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudo médico, datado em 6/9/2018, informando a existência
de lombociatalgia crônica, dor e parestesia, osteossíntese, dificuldade para deambular,
problema muscular em membros inferiores, protusão discal L5-S1, artrose lombar, início do
tratamento conservador com fisioterapia e medicação, sem condições de retorno às 
atividades habituais por 90 dias;

(ii)  documento médico, datado em 11/8/2017, informando acompanhamento
psiquiátrico regular e uso de medicamentos, para tentativa de alívio de sintomas depressivos.

A perícia judicial (Evento 15, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
22/11/2018, por médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que a autora,
embora fosse portadora de ARTROSE NA COLUNA LOMBAR E SEQUELA DE FRATURA
DO PUNHO DIREITO, não estava incapacitada para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) ao exame físico, apresentou-se lúcida e orientada no
tempo e espaço, respondendo bem às solicitações com boa aparência e condições de
higiene, marcha sem alterações, sem muleta ou auxílio de terceiros, durante o exame sentou-
se e levantou-se sem apoio nos móveis, coluna lombar com mobilidade normal, com queixas
de dor, pernas e pés com força preservada, sem edema ou hipotrofia muscular, ausência de
alterações neurológicas nos membros inferiores, cicatriz na face anterior do punho direito de
7 cm,  mobilidade em flexão e extensão do punho direito diminuída, em grau moderado,
dedos da mão direita com diminuição da flexão final em grau leve, sendo pior no indicador,
(ii) a autora queixa-se de dor na região lombar com irradiação eventual para a perna esquerda,
bem como de dor no punho direito, (iii) a causa provável da doença é o processo degenerativo
da coluna lombar e traumático do punho direito, (iv) a doença não tem relação com o seu
trabalho, (v) a lesão do punho direito ocorreu em acidente de trajeto, (vi) não há limitação
para o exercício de sua atividade habitual, (vii) não é possível indicar a data de início da
doença da coluna, por ser processo degenerativo, (viii) a fratura do punho direito ocorreu em
acidente em 2013 e (ix) realizou cirurgia no punho direito, com bom resultado.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 24, PET1) aduzindo que o perito não teve
condições de apurar a sua real condição de saúde e, por tal razão, deveria ser desconsiderada
a perícia judicial, o que não é verdade, uma vez que procedeu a um critério exame físico. 

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora 
tenha indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se
que o perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o objeto da
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perícia, o método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos, razão pela qual rejeita-se a
arguição de nulidade da perícia, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de
defesa.  

Com relação à doença psiquiátrica, os elementos dos autos não sinalizam
incapacidade em razão da patologia em questão, atestando o documento médico apresentado,
na inicial, apenas o acompanhamento psiquiátrico, em razão de sintomas depressivos, e o uso
de medicação para alívios de tais sintomas, o que não é suficiente para suscitar estado
incapacitante. 

Sob o ponto de vista ortopédico, a perícia judicial sinaliza mobilidade em flexão
e extensão do punho direito diminuída, em grau moderado, e dedos da mão direita com
diminuição da flexão final em grau leve, sendo pior no indicador. Destaca o perito que
a fratura do punho direito ocorreu em acidente em 2013 e que a autora realizou cirurgia no
punho direito com bom resultado. Ocorre que não se vislumbra a incapacidade total para o
exercício da atividade habitual em razão de tal estado clínico.

O laudo médico, datado em 6/9/2018, embora ateste a incapacidade por 90 dias,
em razão de lombociatalgia crônica, dor e parestesia, osteossíntese, dificuldade para
deambular, problema muscular em membros inferiores, protusão discal L5-S1 e artrose
lombar, tal documento não é contemporâneo à data da cessação do benefício em 20/10/2017.
Não obstante, a perícia judicial realizada 2 meses depois não constatou incapacidade em
razão de doença na coluna, destacando apenas restrição funcional no punho direito, porém
insuficiente para comprometer a capacidade laborativa. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o "julgador  não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não  reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000317741v39 e do código CRC d0cde47a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001291-42.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADENICE PELEGRINI (AUTOR)
ADVOGADO: ERNANDES GOMES PINHEIRO (OAB ES004443)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o
deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375927v2 e do código CRC 0e6bfdf1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5004654-18.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIANA CARVALHO PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 37), a autora alega, em síntese, que (i)  é portadora de síndrome do
túnel do carpo, cervicalgia e transtorno interno não especificado do joelho, (ii) o perito
judicial constatou a existência da lesão a acomete, (iii) não pode exercer suas atividades
laborativas em razão da lesão descrita no histórico clinico, (iv) se encontra impossibilitada de
trabalhar, em virtude da incapacidade laborativa, e passa por muitas dificuldades financeiras,
(v) o beneficio é imprescindível para que consiga dar continuidade ao tratamento e para o seu
sustento, (vi) diante de sua incapacidade, não pode ser suspenso o auxílio-doença, uma vez
que se encontra em tratamento médico, (vii) ainda que labore em atividade  majoritariamente
administrativa, os impactos das doenças podem deixá-la exposta a situações de risco, (viii) o
laudo pericial é contraditório ao afirmar a existência das doenças e indicar, simultaneamente,
que não há incapacidade. Contrarrazões do Evento 40.

DATA DE NASCIMENTO: 08/05/1969 (Atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Balconista.

DOENÇA: Síndrome do túnel do carpo, atrofia do membro superior esquerdo, com perda de
movimento e de força muscular.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 13/03/2019, alegando que, por ser portadora
de síndrome do túnel do carpo, cervicalgia, contusão e transtorno interno no joelho, estaria
total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de balconista. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 01/02/2019. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 08/06/1992 a 29/11/1992, 23/03/1995 a 13/06/1955, 09/07/1996 a
13/02/1997 e 19/03/2012 a 19/12/2012 (Evento 25).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 23/11/2015, atestando que a paciente é portadora
de síndrome do túnel do carpo, tendinite dos flexores e extensores comuns dos dedos e
cotovelos, causando dor e rigidez articular, com incapacidade funcional para trabalhar.

(ii) Laudo médico, datado em 07/04/2017, atestando que a paciente é portadora
de síndrome do túnel do carpo, tendinite dos flexores e extensores comuns dos dedos e
cotovelos, atrofia e perda de movimento e de força muscular no membro superior esquerdo.
Conclui pelo caráter permanente e irreversível da patologia que acomete o membro superior
esquerdo da paciente.

(iii) Laudo médico, datado em 01/02/2019, atestando que a paciente é portadora
de síndrome do túnel do carpo.

(ix) Laudo médico, destinado ao INSS, datado em 08/02/2019, atestando que a
paciente encontra-se em tratamento com ortopedista, estando inapta para o trabalho por ser
portadora de síndrome do túnel do carpo do punho e mão esquerda, causando dor, rigidez
articular e incapacidade funcional para trabalhar. Indica a necessidade de afastamento do
trabalho.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 25/04/2019, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de hipotrofia
muscular na mão esquerda com rigidez das articulações interfalangeanas, apresentando
deformidade nos dedos, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito
que não dispunha de nenhum exame recente para avaliar a condição da autora, não havendo
dados técnicos observados nos exames que comprovassem qualquer tipo de patologia
incapacitante.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, foram analisadas todas as
questões de cunho médico pertinentes, apesar não possuir subsídios suficientes para tanto.
Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou manifestação (Evento 28)
aduzindo que o perito confirma a existência de deformidade e atesta a presença da patologia,
sendo contraditório ao afirmar que não há incapacidade.

Ressalta-se, que os documentos médicos apresentados na inicial sinalizam o
alegado estado incapacitante. Os laudos médicos anexados aos autos são claros ao informar a
existência da síndrome do túnel do carpo e a limitação do arco de movimento da mão
esquerda da autora, atestando pela necessidade de realização de tratamento
ortopédico. (Evento 1).

Há laudo médico, datado em 23/11/2015 (Evento 1), atestando a incapacidade
laborativa da autora, em virtude de patologias ortopédicas, por tempo a ser determinado. 

Com efeito, ainda que tenha sido atestada, na perícia judicial, a capacidade
laborativa da parte autora, diante do conjunto probatório coligido aos autos, conclui-se a parte
autora encontrava-se sem condições de exercer suas atividades laborativas em 23/11/2015.
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Comprovada a incapacidade laborativa da autora, fixa-se a data de início em
23/11/2015 e parte-se à análise do preenchimento dos demais requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do
período de carência exigido em lei.

Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 25), tem-se que a parte autora
manteve vínculo empregatício de 01/04/2011 até nov/2015. Assim, resta comprovada sua
qualidade de segurada da Previdência Social em 23/11/2015 (DII), bem como o
preenchimento da carência legal.

Conclui-se que, faz jus a autora ao benefício de auxílio-doença desde o
requerimento administrativo em 01/02/2019 até a data da perícia médica judicial que atestou
pela sua aptidão para o exercício habitual de balconista, em 25/04/2019.

Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que a condenação
abrange apenas prestações vencidas do benefício (cujo período já se exauriu), as quais
somente poderão ser pagas após o trânsito em julgado, mediante expedição de RPV, por força
do disposto no art. 100 da CRFB/88.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a concessão de auxílio-doença desde 01/02/2019 (DER) com a
fixação da DCB em 25/04/2019. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300079v35 e do código CRC c9601ae9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5004654-18.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIANA CARVALHO PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a concessão
de auxílio-doença desde 01/02/2019 (DER) com a fixação da DCB em 25/04/2019. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375941v2 e do código CRC 91aa9574.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000935-47.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DALVA DE CARVALHO NEVES SILVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 38), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de transtornos somatoformes, transtorno do pânico e transtorno afetivo bipolar, (ii)
foram juntados diversos documentos médicos, comprovando o agravamento de seu estado de
saúde, (iii) a perícia judicial foi superficial, apenas referindo que "não foi constatada doença
mental estruturada", (iv) a incapacidade é total e permanente, (v) exerce a atividade habitual
de empregada doméstica, (vi) o pouco tempo do exame pericial é insuficiente para constatar o
quadro de saúde psiquiátrico e (vii) conta com 54 anos. 

Contrarrazões do INSS (Evento 42).

DATA DE NASCIMENTO: 25/12/1965 (54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: empregada doméstica.

DOENÇA: transtornos somatoformes e ansiosos.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 2/8/2018, alegando que, por ser portadora de
TRANSTORNOS SOMATOFORMES, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de empregada doméstica. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 28/12/2017 (Evento 1, OUT10). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 4/8/2009 a 15/10/2009 e 23/9/2017 a 27/11/2017 (Evento 24, OUT1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) laudo, datado em 27/10/2017, atestando que seria portadora de transtorno de
pânico (CID10 F 41.0) e transtornos somatoformes (CID10 F45), necessitando de
afastamento por 90 dias (Evento 1, OUT9, p.3).

(ii) laudo, datado em 27/10/2017, atestando acompanhamento psiquiátrico e uso
de medicação psicotrópica desde 13/10/2017, por quadro de anedonia, baixo limiar de
ansiedade e irritabilidade e alteração de sono, sem condições de trabalho no momento;
necessita de afastamento laborativo por período mínimo de 90 dias até o retorno; resposta
parcial à medicação; sintomas somatoformes importantes, com várias idas ao PA e picos
hipertensivos (Evento 1, OUT9, p.4-5).

(iii) laudo, datado em 27/11/2017, atestando acompanhamento médico
psiquiátrico e uso regular de medicação psicotrópica; ainda mantendo quadro de choro fácil,
ansiedade exacerbada, baixo limiar de ansiedade e irritabilidade, sono irregular, sintomas
somatoformes importantes frente a situações cotidianas simples, ataques de pânico e
agorafobia; sem condições de trabalho do ponto de vista psiquiátrico; com necessidade de
afastamento laborativo pelo período mínimo de 90 dias, até possível resposta da medicação;
alteração da medicação no dia da consulta (Evento 1, OUT9, p.6-7).

(iv) laudo, datado em 5/3/2018, atestando tratamento psiquiátrico regular e uso
de medicação psicotrópica diária; ainda mantém oscilação de limiar, sintomas somatoformes
importantes, cefaleia tensional, baixo limiar de ansiedade e irritabilidade, com possível
quadro de transtorno bipolar (ainda em investigação diagnóstica); associação de
estabilizadores de humor no dia da consulta; sem condições de trabalho por período mínimo
de 90 dias; com crises de ansiedade exacerbada, lapsos de memória, heteroagressão e
irritabilidade; com diagnóstico de transtornos somatoformes (CID10 F45), outros transtornos
ansiosos (CID10 F41) e transtorno afetivo bipolar (CID10 F31) ainda em investigação
(Evento 1, OUT9, p.8-9).

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 9/11/2018, por médico
especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora não estava incapacitada para o trabalho
habitual. 

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixa de depressão e dor de
cabeça, (ii) ao exame, apresentou-se lúcida, orientada, coerente, cooperativa e calma, com
pensamento lógico, consciência do eu e juízo crítico preservados, com memória e atenção
mantidas, humor estável, sem sinais ou sintomas psicopatológicos que caracterizem doença
mental estruturada, (iii) há aptidão para exercer o trabalho habitual, (iv) não é possível
afirmar se existia incapacidade em data anterior ao exame pericial, (v) não há indicação de
reabilitação profissional, (vi) a autora está mentalmente apta para exercer suas atividades
diárias como alimentação, higiene pessoal, locomoção e conversação sem a ajuda de terceiros
e (vii) relatou o uso das medicações lítio, duloxetina e clonazepam.

Como se observa, a perícia judicial não constatou qualquer alteração
psicopatológica que pudesse "caracterizar doença mental estruturada". 
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No entanto, pela análise da documentação particular, é evidente que a autora
permaneceu incapaz em decorrência de transtornos somatoformes e ansiosos, inclusive sendo
levantada a hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar (Evento 1, OUT9, p.8-9). 

Os laudos referem, por exemplo, sinais e sintomas como choro fácil, ansiedade
exacerbada, baixo limiar entre ansiedade e irritabilidade, sono irregular, sintomas
somatoformes importantes frente a situações cotidianas simples, ataques de pânico e
agorafobia. Nota-se que um dos documentos foi elaborado na própria data de cessação do
benefício e o mais recente foi datado em 5/3/2018, ou seja, quando o benefício já havia sido
cessado, indicando que a incapacidade persistia.

Assim, percebe-se que a concessão de auxílio-doença por um curto período na
via administrativa (23/9/2017 a 27/11/2017) não foi suficiente para a regressão do quadro
incapacitante, que se mostrou em fase de agudização, ao contrário do que fora atestado pela
perícia administrativa mais recente, registrada no relatório do SABI (Evento 29, LAUDO1,
p.5).

Pontua-se que não existem laudos posteriores a mar/2018 acostados aos autos.
No entanto, o documento mais recente reitera a necessidade de afastamento por, no
mínimo, mais 90 dias.  Portanto, afastadas as conclusões superficiais da perícia judicial, a
autora faria jus, inicialmente, ao recebimento do benefício até o início de jun/2018,
considerando que o laudo particular foi elaborado em 5/3/2018 e solicitou os referidos 90 dias
de afastamento.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Ressalve-se, porém, que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, a
data de recuperação estimada pelo laudo particular mais recente já restará superada. Dessa
forma, a fim de resguardar o direito da parte autora de requerer a prorrogação administrativa
do auxílio-doença em questão, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado n.º 120 do
Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver
prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício,
de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda
considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que a autora requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra
prejuízo.
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a concessão de auxílio-doença desde a cessação indevida, em
27/11/2017, com a fixação da DCB em 45 dias a partir deste julgado. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000334243v18 e do código CRC a574b065.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000935-47.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DALVA DE CARVALHO NEVES SILVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: SUELLEN DOS SANTOS GONÇALVES (OAB ES022026)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a concessão
de auxílio-doença desde a cessação indevida, em 27/11/2017, com a fixação da DCB em 45
dias a partir deste julgado. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375943v2 e do código CRC 15c324e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5018046-59.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZIA FAGUNDES DOS REIS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 36), a autora alega, em síntese, que (i) juntou aos autos diversos
documentos médicos, inclusive referentes a uma cirurgia, (ii) a perícia foi superficial e não se
atentou para os laudos particulares ou para as fortes dores causadas pelos parafusos colocados
na perna e (iii) possui nova  cirurgia agendada para 23/8/2019, no Hospital Dório Silva.
Contrarrazões do INSS (Evento 39).

DATA DE NASCIMENTO: 26/3/1955 (64 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: do lar.

DOENÇA: pós-operatório de osteossíntese do fêmur proximal.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 5/12/2018, alegando que, por ser portadora
de DEFICIÊNCIA DEGENERATIVA DAS ÚLTIMAS ARTICULAÇÕES
INTERAPOFISÁRIAS, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
habitual do lar. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 18/10/2018 (DER).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, EXMMED8), datado em 5/5/2017, atestando cirurgia por
fratura transtrocanteriana direita em 10/2/2017; o raio-x de controle em mar/2017, indicou
pino deslizante, curto e saliente lateralmente, em decorrência de problema no material no dia
da cirurgia; raio-x da bacia (maio/2017) consolidada; usando cadeira de rodas; hoje com dor
no joelho esquerdo (gonartrose).
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(ii) laudo (Evento 1, LAUDO11), datado em 23/11/2018, atestando que a autora
seria portadora de alterações degenerativas na coluna vertebral de aspecto avançado e por
sequela de trauma no fêmur direito, além de escoliose e espondilolistese em L5 e S1; há
redução difusa da textura óssea em todo esqueleto, encurtamento de 15mm femorotibial
direito e de 5mm no quadril, com alterações no fêmur direito e sequela de fratura da perna
direita com alterações estruturais; além disso, seria portadora  de diabetes, hipertensão e
fratura do quadril e fêmur, o que a torna incapaz definitivamente para suas atividades laborais
a partir dessa data.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO15), datado em 24/8/2018, atestando que seria
portadora de fratura transtrocanteriana direita, operada em fev/2017, com consolidação no
raio-x de controle, além de apresentar gonartrose e osteoporose.

A perícia judicial (Evento 19), por sua vez, elaborada em 14/3/2019, por médico
especialista em Ortopedista, concluiu que a autora, com pós-operatório de osteossíntese do
fêmur proximal, não estava incapacitada para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) a autora apresentou queixa de dor no quadril direito e
no joelho direito, (ii) foi confirmado o pós-operatório de osteossíntese do fêmur proximal
(cirurgia em fev/2017), (iii) ao exame físico do joelho, apresentou-se com membros inferiores
tróficos, sem sinais de desuso, sem sinais de edema local, sem distinção de troficidade entre
os membros, sem desvio angular patológico dos joelhos, com arco de movimento sem déficit
da flexoextensão, com articulação sem crepitação à palpação, com ausência de sinais
inflamatórios agudos como calor, eritema e edema, com ausência de derrame articular, massas
ou tumorações, com força de membros inferiores grau 5 (vence a gravidade e a resistência),
com arco de movimento livre, com ausência de dor à palpação das facetas articulares medial e
lateral da patela, (iv) ao exame físico do quadril, apresentou-se sem crepitação, calor ou rubor
local (ausência de sinais inflamatórios agudos), derrame articular, massas ou tumorações à
palpação, com força de membros inferiores grau 5 (vence a gravidade e a resistência), com
arco livre de movimento e testes de Patrick-Fabere e Trendelemburg negativos, (v) foi
apresentado raio-x do quadril direito (5/5/2017) indicando soltura do parafuso do DHS e dos
joelhos (30/6/2017), atestando osteopenia do lado direito e artrose do lado esquerdo, (vi) no
momento, não existem dados técnicos que justifiquem inaptidão ou limitações para o labor
e (vii) não existem dados que sugiram aumento dos riscos caso continue exercendo as
atividades habituais do lar.

Como se observa, a perícia concluiu pela aptidão da autora para o exercício de
suas atividades habituais, apenas registrando histórico de cirurgia de osteossíntese do fêmur
proximal, ocorrida em fev/2017. Apesar de um dos laudos particulares informar a existência
de sequelas e incapacidade definitiva (Evento 1, LAUDO11), o expert não constatou qualquer
limitação de movimentos ou outras restrições funcionais.

Registre-se que a autora efetuou o requerimento administrativo apenas em
18/10/2018 e, portanto, não seria possível conceder o auxílio-doença nem mesmo à época do
procedimento cirúrgico. No mais, os laudos particulares informam a consolidação da fratura
em poucos meses após a cirurgia, o que impede a concessão do benefício até a data da perícia
judicial, por exemplo.  
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Registre-se que seria necessária a comprovação de impossibilidade total para os
afazeres domésticos, tendo em vista que a autora não exerce atividade remunerada e participa
do RGPS como segurada facultativa (do lar). 

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000327643v22 e do código CRC 3858ff3c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5018046-59.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZIA FAGUNDES DOS REIS (AUTOR)
ADVOGADO: JONAS HONORATO (OAB ES007916)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375969v2 e do código CRC a0a3b56c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5010175-75.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ZEFINA BELTRAME RONCETE RAMOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez. Em suas razões recursais (Evento 45), a autora alega, em síntese,
que (i) é portadora de esclerose sistêmica com comprometimento esofágico e pulmonar,
doença crônica e fibromialgia, além de grave quadro depressivo que requer o uso de fortes
medicamentos, (ii) a perita médica-judicial é especialista em hematologia e hemoterapia, logo
não possui aptidão para analisar as patologias alegadas, que se referem as áreas
de reumatologia e psiquiatria, (iii) o parecer médico judicial é contrário aos laudos
particulares, que sequer foram analisados, sendo pautado apenas na anamnese, (iv) a perita,
ao explicar em que subsídios se baseou, informa que não foi referida dor na colocação de
estetoscópio, aferição de pressão arterial, ausência de sinais de artrite, ausência de sinais
inflamatórios, ausência de rigidez, deformidades ou outras alterações em mãos, (v) a perita
considerou que sua atividade profissional como do lar, o que não se coaduna com a verdade,
pois laborava com a venda de doces e salgados de produção caseira, (vii) em virtude das
dores, não tem condições de produzir a as encomendas de massas e biscoitos para venda,
estando sua renda prejudicada, (viii) há provas, nos relatórios do SABI, de que laborava como
como cozinheira doméstica, (ix) o exame físico realizado pela perita não tem o condão de
afastar o teor da prova documental, firmada por médicos especialistas, sobre as moléstias das
quais é portadora, (xi) a perícia é contraditória ao afirmar que, apesar de portadora
de esclerose sistêmica com comprometimento esofágico e pulmonar, doença crônica,
fibromialgia e quadro depressivo, ela não se encontra incapacitada, (xii) a médica-perita não
trouxe nenhuma situação aos autos que fosse capaz de desqualificar os laudos e exames
médicos apresentados, (xiii) a perícia foi omissa em relação à patologia psiquiátrica e aos
fortes medicamentos utilizados para tratamento, (xiv) a perita sequer teceu considerações
sobre métodos terapêuticos ou medicamentosos, assim como não considerou a possibilidade
de reabilitação, (xiiv) já recebeu o benefício em momento anterior, fato que demonstra a
persistência de limitações, (xiiiv) foram indeferidos os quesitos complementares
apresentados, ocorre que, tais quesitos compõem o arcabouço probatório a disposição da
parte, cujo indeferimento limita o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contrarrazões
do Evento 48.

DATA DE NASCIMENTO: 27/12/1958 (atualmente com 60 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cozinheira (serviço doméstico).

DOENÇA: transtorno depressivo.
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VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 06/09/2018, alegando que, por ser portadora
de depressão, transtorno doloroso somatoforme persistente e osteoartrite, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de cozinheira. Requer o
restabelecimento do benefício por incapacidade desde a cessação. Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 09/09/2016 a 16/01/2017 (Evento 34).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudos médicos, datados em 09/09/2016, 18/11/2016 e 26/06/2018,
atestando que a paciente encontra-se impossibilitada de exercer suas funções laborativas por
estar realizando tratamento psiquiátrico.

(ii) Laudos médicos, datados em 24/03/2017, 19/05/2017, 02/06/2017 e
03/08/2018, informando que a paciente está realizando tratamento de transtorno psiquiátrico.

(iii) Relatório psicológico, datado em 27/07/2018, informando que a paciente
iniciou processo psicoterápico em abr/2016, com objetivo de trabalhar questões emocionais,
além de questões como ansiedade e tendência depressiva, com frequência ininterrupta até a
data do laudo.

(iv)  Laudo médico, datado em 27/07/2018, informando que a paciente reiniciou
tratamento para osteoartrite.

(v) Exames de cintilografia óssea, datados em 26/04/2013 e 16/07/2018,
evidenciando reações osteogênicas em locais citados por prováveis processos osteoarticulares
degenerativos e/ou inflamatórios.

(vi) Relatório de acompanhamento com médicos psiquiatras, abrangendo o
período de 01/09/2015 a 13/04/2018, relatando o tratamento da paciente.

A perícia judicial (Evento 28), por sua vez, elaborada em 25/03/2019, por
médica especialista em clínica médica, hematologia e hemoterapia, concluiu que a autora,
embora fosse portadora de transtorno depressivo, não estava incapacitada para o trabalho
habitual. Destacou a perita que (i) a pericianda informa que se encontra em acompanhamento
com psiquiatra por quadro de depressão e ansiedade, e em acompanhamento com
reumatologista por fibromialgia e reumatismo, (ii) a paciente alega sentir muita dor no corpo,
da cabeça aos pés, informa que até a roupa dói, se queixa de dor e edema nas mãos que a
impedem de fazer as tarefas do lar, (iii) apresenta-se em bom estado geral ao exame físico,
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com ausência de restrições e/ou limitação aos movimentos de grandes, médias e pequenas
articulações, assim como ausência de sinais de artrite, de sinais inflamatórios, rigidez,
deformidades ou outras alterações nas mãos, (iv) a examinada é portadora de transtorno
depressivo de longa data controlado com medicações, (v) não foram observados sintomas ou
lesões ao exame físico, (vi) teve por subsídios o exame físico pericial e os laudos médicos
particulares apresentados, (vii) não foram observadas alterações clínicas no exame pericial,
tampouco há limitações ou restrições funcionais.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais
a autora é portadora, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que,
além disso, a perita designada demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar a permanência do estado incapacitante desde a cessação da benesse
previdenciária. Após análise dos laudos médicos e da perícia, entende-se que o transtorno
psiquiátrico que ensejou o benefício recebido até 16/01/2017, não persiste como limitação
funcional para a autora. 

Ademais, o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por
si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não
se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
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Conclui-se, portanto, que a autora não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez
que não resta comprovada a existência de limitação funcional.

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318433v25 e do código CRC 3eeda6e5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5010175-75.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ZEFINA BELTRAME RONCETE RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: PATRICK BRAZ MARTINS (OAB ES020238)
ADVOGADO: FILIPE CONCEIÇÃO CORRÊA (OAB ES018922)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375971v2 e do código CRC 2e89ec0f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5007495-83.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROQUE PERINE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 14), a autora alega, em síntese, que (i) a
sentença não oportunizou a oitiva das testemunhas para comprovar o tempo de trabalho rural,
(ii) a cláusula 13 confirma que o contrato de parceria agrícola vinha sendo mantido na forma
verbal desde 13/1/2018, (iii) sendo oportunizada a oitiva das testemunhas, será provado que,
em 18/7/2018, já contava com seis meses de labor rural, (iv) a não oitiva das testemunhas
acarreta cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade da sentença, e (v) não houve
notificação para que apresentasse impugnação à contestação da autarquia. 

Contrarrazões do INSS (Evento 17).

DATA DE NASCIMENTO: 16/8/1959 (60 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavrador.

DOENÇA: discopatia degenerativa e outras doenças ortopédicas.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 16/4/2019, alegando que, por ser portador de
dISCOPATIA DEGENERATIVA E OUTRAS DOENÇAS ORTOPÉDICAS, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de lavrador. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 26/12/2018 (DER). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 2/11/2002 a 20/12/2002 e 6/5/2008 a 31/7/2008 (Evento 4, OUT1).

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de prova do
cumprimento do período de carência necessário à concessão do benefício. Isso porque as
últimas contribuições do autor são referentes ao período de 3/6/2013 a 2/9/2013 (Evento 4,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 144



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 248/557

5007495-83.2019.4.02.5001 500000336332 .V16 JESX51415© JES10515

OUT1, p.8) e a perícia médica administrativa fixou a data de início da incapacidade em
18/7/2018 (Evento 6), o que não foi especificamente impugnado pelo autor. 

Pontua-se que a DII foi fixada com base no laudo particular mais antigo (Evento
1, PRONT11, p.3), que aponta a existência de doenças ortopédicas, também verificadas nos
laudos posteriores. Dessa forma, a conclusão da autarquia quanto à existência de
incapacidade na data firmada se mostra coerente.

A parte autora, por sua vez, alegou que exerceu atividade rural nos meses que
antecederam o início da incapacidade, na categoria de segurado especial. Considerando que o
reingresso no RGPS teria ocorrido em 2018, o autor deveria comprovar um número mínimo
de 6 meses de efetivo labor campesino, considerando que sua condição de segurado especial
o isenta do recolhimento de contribuições, mas não dispensa a comprovação da carência de
retorno.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, o contrato de parceria agrícola, firmado entre o autor e
Zenilson Antônio Novelli, com cessão de uma área de 5 hectares, para o cultivo de 4.000 pés
de café da variedade arábica, árvores frutíferas, lavoura branca e hortaliças em geral, por
prazo de 3 anos e 6 meses, contado a partir de 5/2/2018 e com vencimento em 5/8/2021;
consta na cláusula 13 que o referido contrato foi firmado verbalmente desde 13/1/2018;
houve reconhecimento de firma em 14/3/2018 (Evento 1, CONTR5, p.7-9).

Como se observa, o contrato de parceria agrícola em questão é o único
documento que apoia o exercício de atividade rural pelo autor durante o período de carência.
No entanto, o referido contrato foi firmado em 5/2/2018, ou seja, pouco mais de cinco meses
antes da data de início da incapacidade, embora haja cláusula que informe a existência do
contrato na forma verbal desde 13/1/2018.

A aludida cláusula não é suficiente como início de prova material, tendo valor
de mera declaração. Destaca-se que a comprovação da atividade rural exige início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ). 

Diante do exposto, percebe-se que, de fato, a parte autora não cumpriu o
requisito da carência, devendo ser mantida a sentença.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336332v16 e do código CRC f5187247.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5006549-48.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOCIMAR NUNES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 53), o autor alega, em síntese, que (i) foram anexados aos autos
laudos que comprovam a incapacidade, demonstrando as patologias nos joelhos, (ii) na
perícia judicial somente foi analisada a fratura no tornozelo, não sendo observadas as demais
limitações, (iii) após publicado, o laudo pericial foi devidamente impugnado, pois não
analisou todas as patologias existentes, (iv) o perito foi inconstante em suas alegações,
confirma a presença de fratura do calcâneo direito, mas não menciona as demais
enfermidades, (v) é portador de sinovite, doença que pode ser agravada com o labor, sendo
necessária a análise por perito judicial, (vi) foi alegada na inicial a presença de sinovite,
contudo, tal patologia não foi analisada em nenhum momento no processo, para tanto
foram interpostos embargos de declaração, que restaram negados, (vii) o dignóstico pericial é
inaceitável e incompatível com as demais provas juntadas nos autos, (viii) a situação exposta
reflete o que se chama "decisionismo processual", não havendo no caso uma busca pela
verdade real e não sendo observado o direito dele, (ix) deve ser analisadas as condições
sociais e o perfil dele, que é pessoa humilde e trabalhador de baixa renda, (x) não deve ser ele
prejudicado pelo silêncio do Juízo, (xi) corre risco de sofrer lesão irreversível se permanecer
com sua atividade laborativa. Contrarrazões do Evento 57.

DATA DE NASCIMENTO: 27/12/1966 (Atualmente com 52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Vendedor autônomo de pescado.

DOENÇA: Fratura do calcâneo direito, atualmente consolidada anatomicamente, sem desvios
ou deformidades residuais.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 145



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 251/557

5006549-48.2018.4.02.5001 500000293506 .V22 JESX51455© JES10873

No caso, o autor ajuizou ação, em 18/07/2018, alegando que, por ser portador de
fratura exposta na perna direita, traumatismo superficial da perna, luxação, entorse e
distensão das articulações, além de transtornos internos dos joelhos, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de pescador artesanal. Requer
a concessão do benefício por incapacidade desde 05/07/2018. Consta nos autos que recebeu o
benefício de auxílio-doença no período de 25/09/2008 a 31/05/2012 e recebe, atualmente, o
benefício de auxílio-acidente desde 01/06/2012 (Evento 61).

Com a inicial, o autor não apresentou documentos médicos contemporâneos à
DER, o mais recente laudo apresentado é datado em 07/06/2010, período no qual estava em
gozo do benefício de auxílio-doença.

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 31/08/2018, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor não estava
incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o paciente apresenta queixa
de dor crônica no tornozelo direito, (ii) evidencia-se, através do exame, que o autor foi
portador de fratura do calcâneo direito, atualmente consolidada anatomicamente, sem desvios
ou deformidades residuais, (iii) atualmente o paciente apresenta-se ao exame radiológico com
evidências à ressonância magnética (2008) de fratura sem desvio do processo anterior do
calcâneo direito, associada à derrame articular e sinovite reacional, além de estiramento
ligamentar periférico, (iv) ao exame médico apresenta-se sem limitações funcionais para os
pés e tornozelos, com manobras irritativas articulares negativas, arco de movimento para
flexo-extensão dos tornozelos preservados, mínima redução do arco de movimento para
prono-supinação dos retropés, ausência de crepitações à mobilização articular, ausência de
deformidades do eixo mecânico, ausência de edemas ou de derrames articulares, cicatriz
anterior na perna direita em bom estado, musculatura peri-articular normotrófica e simétrica,
tornozelos estáveis às manobras de estresse e à marcha, que encontra-se atípica, sem a
necessidade do uso de tutores, (v) a análise foi baseada na história clínica do paciente, no
exame físico, nos exames de imagem e nos laudos médicos complementares, (vi) o autor
alega trabalhar como vendedor autônomo desde 2015, apresentando registros prévios em
CTPS nas funções de auxiliar de serviços gerais, ajudante, segurança, vigilante, porteiro e
frentista, (vii) o paciente possui aptidão para trabalhar, pois apresenta-se oligossintomático e
sem limitações funcionais para os tornozelos e pés, (viii) não há risco para agravamento da
doença, por se tratar de fratura consolidada anatomicamente, sem desvios ou deformidades
residuais, estabilizada e de baixa morbidade, (ix) houve incapacidade no período em que
ocorreu o evento traumático, a partir de 2008, atualmente, contudo, não há incapacidade.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 18) aduzindo que o perito foi inconstante em suas
alegações e omisso em relação às enfermidades alegadas. 

A perícia, contudo, não se omitiu a respeito de nenhum
questionamento, analisou todas as questões pertinentes. Enquanto os laudos particulares
apresentados correspondem ao período de 2008 a 2010, em que o autor estava em gozo do
benefício de auxílio-doença, e não podem ser estendidos à atualidade, uma vez que não
refletem seu atual quadro clínico.
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Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Nota-se que o autor recebe auxílio-acidente desde a data de 01/06/2012, fato
que indica a existência de limitação para a atividade que exercia na época do acidente.
Entretanto, pela leitura do laudo do sistema de administração de benefícios por incapacidade,
percebe-se que o autor exercia a atividade de auxiliar de metalurgia, sendo
posteriormente reabilitado para nova atividade (Evento 34). Desse modo, conclui-se que as
limitações existentes anteriormente, não se aplicam ao labor habitual do autor.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados estão
compreendidos entre 25/09/2008 e 07/06/2010, período em que se encontrava em gozo do
benefício por incapacidade. 

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293506v22 e do código CRC b0f4e0eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5006549-48.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOCIMAR NUNES (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375973v2 e do código CRC 99b5b8c0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5003969-11.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELZIRA NEIMOG (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 35), a autora alega, em síntese, que (i) é portadora de discopatia
degenerativa e hérnia de coluna lombar, sentindo fortes dores nessa região, além de síndrome
do túnel do carpo bilateral, (ii) perante a natureza e as peculiaridades das moléstias que a
acometem, requereu a designação de nova perícia com médico especialista em neurologia,
pedido este que restou indeferido, cerceando seu direito de defesa ao não permitir o
esclarecimento necessário de suas moléstias, (iii) a perícia judicial, constatou a existência de
dor na região lombar, discopatia degenerativa e hérnia de coluna lombar, síndrome do túnel
do carpo bilateral, além de compressão do saco dural e raízes emergentes, não concluindo,
contudo, pela incapacidade, (iv) inconformada com o parecer médico inconcebível, requereu
a realização de nova perícia judicial, a cargo de médico especialista em neurologia, tendo em
vista a importante repercussão dessa patologia em sua vida laboral, (v) a deficiência da
coluna é uma redução da capacidade complexa e pode ocasionar dificuldade para o exercício
atividades que demandam longo tempo sentada ou em posição viciosa, como é o seu caso,
que trabalha como costureira, (vi) é necessária a realização de nova perícia judicial a cargo de
médico neurologista, (vii) é pessoa idosa e possui baixa escolaridade, estudou apenas até a 5ª
série, não concluindo o ensino fundamental, (viii) se tratando de doença
ortopédica/neurológica, e estando demonstrada a impossibilidade de avaliação correta da
situação colocada nos autos por profissional não especialista, é necessário que se nomeie
perícia com médico psiquiatra, (ix) a não avaliação com médico neurologista seria prejudicial
à análise da ação em apreço, cerceando a busca pela verdade real dos fatos. Contrarrazões do
Evento 38.

DATA DE NASCIMENTO: 19/09/1968 (Atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Costureira.

DOENÇA: Dor na região lombar, discopatia degenerativa, hérnia de coluna lombar,
e síndrome do túnel do carpo bilateral.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 27/02/2019, alegando que, por ser portadora
de dor na região lombar, discopatia degenerativa, hérnia de coluna lombar, e síndrome do
túnel do carpo bilateral, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
habitual de costureira. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 20/12/2018.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 11/09/2008 a 11/11/2008 (Evento 23).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 20/12/2018, atestando que a paciente é portadora
de hérnia de disco lombar e não possui condição para o trabalho.

(ii) Laudos médicos, datados em 11/10/2018 e 20/12/2018, informando a
existência de lombalgia e hérnia de disco, com encaminhamento fisioterapêutico.

(iii) Tomografia computadorizada da coluna lombar, datada em 06/11/2018,
indicando leve abaulamento discal posterior difuso entre L3-L4, tocando o saco
dural, abaulamento discal posterior difuso entre L4-L5 e L5-VT, comprimindo o saco dural,
além de sinais de artropatia degenerativa interfacetária entre L3-L4 a L5-VT.

(iv) Exame eletroneuromiográfico, datado em 30/07/2018, sugerindo a
existência de compressão de nervo mediano bilateral ao nível do punho, desmielinizante,
comprometendo fibras sensitivas e motoras e de moderada intensidade.

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 06/05/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora, embora fosse portadora
de dor na região lombar, discopatia degenerativa, hérnia de coluna lombar, e síndrome do
túnel do carpo bilateral, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou
a perita que (i) a paciente se apresentou ao exame físico sem limitação, (ii) foram utilizados
como subsídios para sua análise o exame físico, e os laudos e exames complementares
apresentados, (iii) conclui pela inexistência de limitação da autora para o exercício de sua
atividade habitual de costureira.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 26) aduzindo que (i) a perita tem especialidade em
medicina do trabalho, não sendo apta para analisar a patologia ortopédica/neurológica em
questão, (ii) os laudos médicos particulares confirmam a existência de diversas patologias,
(iii) a perita foi omissa sobre diversos questionamentos, (iv) deve ser realizada perícia com
médico especialista em ortopedia ou neurologia.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
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200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais
a autora é portadora, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que,
além disso, a perita designada demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados estão
compreendidos entre 30/07/2018 e 20/12/2018, e apenas atestam a existência das doenças já
confirmadas na perícia médica, não comprovam, contudo, a incapacidade para o exercício
laboral.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Conclui-se, que não faz jus a autora ao benefício por incapacidade, uma vez que
não restou comprovado o alegado estado incapacitante.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306419v19 e do código CRC 7b4f1d9e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5003969-11.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELZIRA NEIMOG (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376419v2 e do código CRC decc6457.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001374-58.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIA HELENA FERREIRA MARINHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença do Evento 34.
Em suas razões recursais (Evento 40), a autora alega, em síntese, que (i) em 03/08/2017,
sofreu uma queda da própria altura que acarretou trauma no joelho direito, denominando-se
de fratura fechada de planalto tibial direito - Schatzker II, sendo recomendada fisioterapia, e
apresentando claudicação em virtude da gravidade da lesão sofrida, (ii) não conseguiu
reverter seu quadro clínico e continua realizando tratamento médico, o que impossibilita, total
e definitivamente, o retorno para suas atividades laborativas, (iii) possui baixa escolaridade e
idade avançada, só exercendo trabalhos braçais ao longo de sua vida, (iv) o diagnóstico
pericial apresentado nos autos é inaceitável e incompatível com as demais provas juntadas,
visto que o perito ignorou completamente os laudos, exames, e o histórico clínico
apresentados, (v) jamais terá sua capacidade laborativa totalmente recuperada, haja vista se
tratar de processo degenerativo que atua de forma evolutiva, (vi) trata-se de patologia
incurável e de caráter irreversível, (vii) após a descoberta das patologias, precisou parar de
trabalhar para dar continuidade ao tratamento, logo, em virtude do baixo grau de escolaridade
e da idade avançada, dificilmente voltará a se inserir no mercado de trabalho, não sendo
possível a readequação, (viii) suas experiências profissionais exigem esforço contínuo e
capacidade laborativa integral, não podendo mais serem exercidas, (ix) realiza tratamento
fisioterápico para amenizar as fortes dores que lhe acomete, evidenciando que o
indeferimento administrativo foi efetuado de forma errônea. Contrarrazões do Evento 43.

DATA DE NASCIMENTO: 02/10/1963 (atualmente com 55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: babá.

DOENÇA: sequelas de ferimento do membro inferior.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 24/09/2018, alegando que, por ser portadora
de fratura fechada de planalto tibial direito, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de babá. Requer o restabelecimento do benefício por
incapacidade desde 01/03/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 27/12/2013
a 30/03/2014, 29/11/2014 a 02/03/2015, 20/06/2015 a 20/09/2015 e 03/08/2017 a
01/03/2018 (Evento 31).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 17/01/2018, informando que a paciente sofreu
fratura fechada de planalto tibial direito (Schaztker II) em 03/08/2017, com claudicação,
indica a importância da fisio, primeiramente a examinada relatou que o acidente foi queda da
própria altura, posteriormente informa ter sido queda de moto. 

(ii) Exame de radiografia do joelho direito, datado em 23/08/2017, atestando
fratura cominutiva no plato tibial lateral, em consolidação, alinhada e fixada com placa e
parafusos metálicos de osteossíntese.

(iii) Laudo médico, datado em 09/08/2017, atestando fratura fechada de planalto
tibial direito (Schaztker II), e osteossíntese de fratura do plato tibial lateral.

(iv) Laudo médico, datado em 07/03/2018, indicando corpos vertebrais de
aspecto anatômico, redução dos espaços discais entre L3-L4, L4-L5 e L5-S1, assim como
retificação do eixo lordótico lombar.

(v) Exame de ultrassonografia do quadril direito, datado em 13/09/2018,
concluindo pela existência de bursite trocantérica.

(vi) Ressonância magnética do joelho direito, datada em 27/09/2018,
concluindo por alterações pós-cirúrgicas de osteossíntese metálica nos platôs tibiais e tíbia
proximal; discreta alteração morfoestrutural da fíbula proximal, secundária a fratura
consolidada; pequeno derrame articular com sinais de sinovite; patela com condropatia grau
IV no vértice medial, associado a sulco troclear mais raso, com lesões condrais profundas e
sinovite infrapatelar lateral, sugerindo conflito fêmoro-patelar lateral; estiramento parcial
antiga do ligamento cruzado posterior e alterações tardias de estiramento na porção proximal
dos ligamentos colaterais.

A perícia judicial (Evento 24), por sua vez, elaborada em 21/02/2019, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de sequelas
de ferimento do membro inferior, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou
o perito que (i) a pericianda se queixa de dor no joelho e na perna direita, (ii) a autora
se apresentou em bom estado geral ao exame físico, com marcha sem alterações e joelho
direito com mobilidade completa em flexão e extensão, sem crepitações, (iii) a autora sofreu
acidente de moto em 03/08/2017 com fratura no joelho direito e foi operada com bom
resultado, (iv) tem boa mobilidade do joelho direito e manteve o alinhamento do membro não
havendo incapacidade para seu labor de babá, que relata estar em atividade, (v) a examinada
foi diagnosticada com sequelas de ferimento do membro inferior, ocasionadas por evento
traumático, (vi) a patologia da autora não tem relação com o seu trabalho, tampouco houve

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 147



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 261/557

5001374-58.2018.4.02.5006 500000326189 .V21 JESX51455© JES10873

acidente de trabalho, (vii) a perícia teve como subsídios a história clínica da autora, assim
como o exame físico e os exames complementares apresentados, (viii) a paciente não possui
limitação para o exercício de sua atividade habitual, uma vez que já realizou o tratamento
devido, obtendo bom resultado, e atualmente está trabalhando como babá, (ix) a autora
não está mais em tratamento, já tendo recuperado sua capacidade e podendo manter sua
atividade atual como babá, (x) não há incapacidade laborativa, tampouco redução de tal
capacidade.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 32) aduzindo que o perito teria se omitido sobre diversas
questões, além de emitir parecer contraditório aos laudos médicos particulares acarreados aos
autos. No entanto, observa-se que a perícia não se omitiu a respeito de nenhum
questionamento, pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados
informam a ocorrência da fratura em virtude de acidente, mas não indicam que a lesão tenha
acarretado a incapacidade da autora para o exercício de sua atividade laborativa.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Quanto ao requerimento de auxílio-acidente, ressalta-se que consiste em
benefício de natureza indenizatória, sendo devido ao segurado que, em virtude de acidente de
qualquer natureza, tenha sua capacidade para o labor habitual reduzida de forma permanente,
após consolidação das lesões, a teor do art. 86 da Lei 8.213/1991.

Pela análise dos documentos particulares anexados aos autos, assim comodo
laudo pericial, observa-se que a autora sofreu fratura fechada de planalto tibial direito, em
virtude de acidente de moto, evento traumático que culminou em sequelas de ferimento do
membro inferior. Contudo, o laudo pericial (Evento 24) é claro ao informar que a autora
manteve joelho direito com mobilidade completa em flexão e extensão, sem crepitações,
indicando a inexistência de qualquer restrição.
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Desse modo, entende-se que não faz jus a autora ao benefício de auxílio-doença,
tampouco ao benefício de auxílio-acidente, posto que não foi constatada qualquer limitação
para o exercício de sua atividade laborativa.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000326189v21 e do código CRC 468cb208.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001374-58.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIA HELENA FERREIRA MARINHO (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375975v2 e do código CRC f9338014.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001247-23.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PEDRO ALCANTARA DE JESUS RAMOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 35), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de síndrome do manguito rotador e transtornos dos discos lombares e outros discos
intervertebrais com radiculopatia, (ii) a perícia reconheceu apenas que seria portador de
artrose, considerando-o capaz para exercer atividades laborativas, (iii) há laudo médico que
conforma que as lesões provocam dificuldades de movimentos e de realizar determinadas
funções, (iv) desenvolve a atividade habitual de soldador, que exige grandes esforços físicos,
sobretudo dos braços, e (v) as doenças estão devidamente comprovadas em laudos
contemporâneos ao requerimento administrativo. 

Contrarrazões do INSS (Evento 39).

DATA DE NASCIMENTO: 19/10/1965 (54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: porteiro (reabilitado).

DOENÇA: artrose e histórico de capsulite adesiva dos ombros.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 6/9/2018, alegando que, por ser portador de
SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR E TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES
E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de soldador. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 15/8/2018 (DCB). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 20/9/2006 a 15/8/2018 (Evento 18, OUT1, p.15).
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Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) ressonância magnética do ombro esquerdo (Evento 1, EXMMED7, p.1),
datada em 18/4/2018, atestando que seria portador de artropatia acrômio-clavicular incipiente,
contusão no tubérculo maior do úmero adjacente à goteira bicipital e irregularidades corticais
posteriores secundárias a impacto, pequeno derrame articular, discreta bursopatia e
tendinopatia do supraespinhal com pequena fissura parcial articular adjacente à contusão
descrita.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.1), datado em 5/9/2018, atestando que seria
portador de limitação funcional do ombro direito (limitação da elevação e rotações) após
cirurgia, evoluindo com capsulite; apresenta dor e limitação funcional do ombro esquerdo,
devido a lesão do manguito, com indicação de cirurgia. 

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.2), datado em 18/5/2018, atestando realização
de tratamento fisioterápico, com quadro clínico de síndrome do impacto e tendinopatia do
manguito rotador do ombro esquerdo; no momento, apresenta limitação de movimento, com
dor aos esforços do ombro esquerdo; será necessário continuar com o tratamento
fisioterapêutico prescrito.

A perícia judicial (Evento 10), por sua vez, elaborada em 8/11/2018, por médico
especialista em Ortopedia, concluiu que o autor, embora fosse portador de artrose, não estava
incapacitado para o trabalho habitual (porteiro). 

Destacou o perito que (i) o autor relatou ter iniciado quadro de dor nos dois
ombros e na coluna há 14 anos, tendo realizado fisioterapia e duas  cirurgias no ombro
direito, com indicação de cirurgia para o ombro esquerdo, (ii) ao exame físico, apresentou-se
lúcido e orientado, com marcha sem alterações, sem muleta ou auxílio de terceiros, sentando
e levantando sem apoio nos móveis, com ombro direito com hipotrofia muscular de deltoide,
com flexão de 70º, abdução de 30º e rotação externa de 0º, com ombro esquerdo com
mobilidade normal e com queixa de dor, pior na abdução, (iii) era portador de quadro de
capsulite adesiva do ombro direito e foi tratado, evoluindo com limitação da mobilidade
normal, (iv) há incapacidade para sua atividade como soldador, mas foi reabilitado para a
atividade de porteiro, para a qual não tem incapacidade, (v) não há limitação para o exercício
da atividade habitual (já foi reabilitado para outra função), (vi) não é possível indicar a data
de início por ser processo degenerativo e (vii) caso não tivesse sido operado, estaria sem
condições de realizar atividade laboral.

Como se observa, a perícia judicial constatou que o autor possui restrições da
mobilidade normal dos ombros direito e esquerdo, estando o ombro direito com hipotrofia
muscular de deltoide, com flexão de 70º, abdução de 30º e rotação externa de 0º, e o ombro
esquerdo com mobilidade normal, porém com queixa de dor, pior na abdução.

Todavia, consta, nos autos, que o autor realmente cumpriu com êxito o
programa de reabilitação profissional (Evento 1, COMP12), estando apto para exercer a
função de porteiro, com contraindicação apenas para atividades que exijam grandes
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amplitudes dos ombros ou movimentos com carga para os membros superiores, como no caso
da função anteriormente exercida, como soldador. 

Os próprios laudos particulares corroboram as conclusões periciais, tendo em
vista que informam os mesmos tipos de restrições para esforços, elevação e rotação do ombro
direito (Evento 1, LAUDO9, p.1-2). Contudo, considerando que a nova profissão não exige
tais esforços sobre a região, verifica-se compatibilidade entre as limitações e a atividade
proporcionada pelo processo de reabilitação.

Quanto à indicação de procedimento cirúrgico em razão de queixas de dores no
ombro esquerdo, nota-se que, por ora, não restou comprovada a inaptidão laboral, uma vez
que, conforme explicitado, a nova atividade não demanda esforços sobre os membros
superiores. Entretanto, caso o autor realmente realize a cirurgia, com necessidade de
afastamento para possibilitar a recuperação, deve proceder a um novo requerimento
administrativo.

Assim, deve ser mantida a sentença pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332398v15 e do código CRC 46d010a2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001247-23.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PEDRO ALCANTARA DE JESUS RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: ALINE FELIPPE PACHECO
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375977v2 e do código CRC 799bc10b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001221-25.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FLORISVALDO DOMICIANO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 27), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de espondilouncoartrose, escoliose, bursite e tendinose,  (ii) ainda não recuperou sua
capacidade laborativa, (iii) o perito esclarece que a doença decorre de processo degenerativo,
(iv) por se tratar de processo degenerativo, a doença é irreversível, acarretando incapacidade
total por tempo indeterminado, (v) possui baixa escolaridade e conta com 59 anos, (vi)
exerceu a atividade de vigilante por 18 anos e parou de trabalhar há 15 anos, devido à
incapacidade laborativa, (vii) sempre exerceu funções que demandam grande esforço físico,
como a de vigilante, (viii) deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, diante da
impossibilidade de reabilitação em qualquer atividade que demande esforço físico, (ix) caso
não se entenda pela aposentadoria por invalidez, deve ser concedido auxílio-doença e (x)
foram realizados tratamentos para a melhora do quadro clínico, mas não se obteve sucesso. 

Contrarrazões do INSS (Evento 31).

DATA DE NASCIMENTO: 10/8/1959 (60 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vigilante.

DOENÇA: artrose e processo degenerativo de ombros e mãos.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 4/9/2018, alegando que, por ser portador de
ESPONDILOUNCOARTROSE, ESCOLIOSE, BURSITE E TENDINOSE, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de vigilante. Requer a
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concessão do benefício por incapacidade desde 1/11/2017 (DER). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 14/12/1999 a 15/2/2000, 10/4/2000 a 14/3/2006, 8/3/2007 a
30/6/2007 e 23/8/2012 a 25/4/2017 (Evento 1, CNIS32).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo, datado em 4/12/2017, atestando queixas de algia crônica nos dois
ombros e na coluna cervical, há cerca de 17 anos nos ombros e 13 anos na coluna cervical; a
ultrassom do ombro direito (19/4/2017) indicou tendinose da cabeça longa do bíceps; a
ultrassom do ombro direito (19/4/2017) não apontou alterações; o raio-x da coluna cervical
identificou espondilose e uncoartrose; o movimento da coluna cervical possui limitação
parcial e discreta da flexão, inclinação e rotação direita-esquerda; os ombros possuem
amplitude de movimento normal (Evento 1, LAUDO21).

(ii) laudo, datado em 19/4/2017, atestando queixas de algia crônica nos dois
ombros há 17 anos e cervicalgia crônica há 13 anos; refere que o ombro direito é mais
doloroso que o esquerdo; a ultrassom do ombro direito indicou tendinose da cabeça longa do
bíceps; o raio-x da coluna cervical indicou espondilose e uncoartrose; ao exame físico,
apresentou deambulação livre, alegou dores à palpação à esquerda e à direita, resistiu às
manobras de mobilização, de abdução e elevação, alegou dores e todas as manobras irritativas
dos tendões do manguito rotador, com limitação parcial da extensão e rotação dos
movimentos da coluna cervical (Evento 1, LAUDO22).

(iii) laudo, datado em 27/9/2017, atestando queé hipertenso e  apresenta dores
incapacitantes em seguimentos da coluna, sendo portador de espondilouncoartrose de C4-C5
e C5-C6, com escoliose na coluna lombar, dor no ombro devido ao quadro de bursite (ombro
esquerdo) e tendinose no tendão da cabeça longa do bíceps; apresenta dores importantes e
incapacitantes, dificultando o exercício de atividade laborativa e atividades do dia a dia
(Evento 1, LAUDO23).

(iv) laudo, datado em 26/4/2018, atestando que é hipertenso, com artrose
cervical e dor lombar importante, sendo esta a causa da incapacidade (Evento 1, RECEIT28).

(v) ultrassonografia do ombro esquerdo, datada em 19/4/2017, atestando que
seria portador de tendinose do tensão da cabeça longa do bíceps (Evento 1, EXMMED30).

A perícia judicial (Evento 10), por sua vez, elaborada em 8/11/2018, por médico
especialista em Ortopedia, concluiu que o autor, embora fosse portador de artrose e processo
degenerativo de ombros e mãos, não estava incapacitado para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) o autor relatou início do quadro de dor no ombro
esquerdo há 15 anos, (ii) ficou em benefício durante 10 anos e relata não ter sido operado,
(iii) durante o afastamento, iniciou quadro de dor no ombro direito, (iv) fez tratamento com
fisioterapia e medicamentos, (v) atualmente, apresenta queixa de dor nos ombros, parestesia
das mãos, dor cervical e dor nas articulações dos dedos, (vi) ao exame físico, apresentou-se
lúcido e orientado, com marcha sem alterações, sem muleta ou auxílio de terceiros, sentando
e levantando sem apoio nos móveis, com coluna lombar com mobilidade normal, com
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queixas de dor, com pernas e pés com força preservada, sem edema ou hipotrofia muscular,
com ausência de alterações neurológicas nos membros inferiores, com ombros com
mobilidade completa na abdução, rotações e flexão, sem queixas de dor, com mãos com
mobilidade completa e com calosidade palmar, (vii) o autor apresentou processo degenerativo
dos ombros e foi tratado, tendo mobilidade completa, sem limitações funcionais para o
desempenho de sua função como vigilante, (viii) é portador de artrose, (ix) a causa provável
da doença é por processo degenerativo, (x) não há limitação para o exercício de sua atividade
habitual, (xi) possui processo degenerativo de ombros e mãos, (xii) houve melhora do quadro
inflamatório, estando apto às suas atividades, (xiii) à época do requerimento administrativo
(1/11/2017), já era portador de doença, (xiv) não houve redução da capacidade laboral, (xv) o
processo degenerativo é causado por fatores genéticos e envelhecimento, (xvi) a doença não
incapacita o autor para outras atividades laborativas diferentes da habitual, com base nos
exames complementares com alterações discretas e no exame clínico normal, e (xvii)
apresenta apenas processo degenerativo leve nos ombros, sem perda funcional e com
mobilidade completa.

Como se observa, a perícia judicial constatou que o autor recuperou sua
capacidade laborativa após o último período de afastamento da atividade habitual de
vigilante. O perito destacou que o processo degenerativo dos ombros foi tratado e houve
melhora do quadro inflamatório, sem perda funcional e com mobilidade completa da região
anteriormente prejudicada.

Quanto às dores na coluna, o expert não identificou alterações relevantes
durante o exame físico, registrando apenas as queixas de dor da parte autora. A documentação
particular, por sua vez, aponta somente a limitação parcial e discreta dos movimentos da
coluna cervical, com diagnóstico de espondilouncoartrose e registro de dores importantes e
incapacitantes, atestadas de forma genérica, sem maiores descrições sobre as características
da incapacidade ou das limitações funcionais.

No mais, pontua-se que o fato de o perito ter classificado a doença como um
processo degenerativo não implica dizer que ela acarrete "incapacidade total por tempo
indeterminado", como alega o autor em suas razões recursais. O perito esclarece que o
problema é causado por fatores genéticos e pelo próprio envelhecimento, mas deixa claro que
não existem indícios de inaptidão laboral atualmente.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000334696v21 e do código CRC fef9bec9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001221-25.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FLORISVALDO DOMICIANO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375979v2 e do código CRC fb1fb00f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000546-40.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARIONALDO DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 30), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de osteoartrose lombar, discopatia degenerativa e hérnias discais em L4-L5 e L5-S1,
doença articular degenerativa e espondilodiscoartrose lombar, (ii) encontra-se totalmente
incapacitado para exercer sua atividade habitual como ajudante de obras desde 2011, (iii) os
laudos e exames apresentados são expressos ao mencionar que é portador das referidas
moléstias, (iv) a perícia realizada nos autos do processo nº 0101646-83.2013.4.02.5051
informou a realização de tratamento contínuo apenas paliativo, sem previsão de término,
concluindo pela impossibilidade de retorno ao trabalho, e (v) a perícia judicial dos autos foi
realizada por médico não especialista. 

Contrarrazões o INSS (Evento 34).

DATA DE NASCIMENTO: 8/2/1963 (56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante de obras (porém reabilitado para outras atividades de
esforço moderado a leve).

DOENÇA: histórico de doenças ortopédicas.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 13/2/2019, alegando que, por ser portador de
OSTEOARTROSE LOMBAR, DISCOPATIA DEGENERATIVA, HÉRNIAS DISCAIS,
DOENÇA ARTICULAR DEGENERATIVA, ESPONDILODISCOARTROSE LOMBAR,
POLIARTROSE DA COLUNA LOMBAR, DO QUADRIL DIREITO E DO JOELHO
DIREITO, ALÉM DE OSTEOARTROSE DOS PUNHOS, estaria total e definitivamente
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incapacitado para realizar a atividade habitual de auxiliar de obras. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde 5/6/2018 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 6/11/2011 a 5/6/2018 (Evento 8, OUT1, p.10).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.1), datado em 27/8/2018, atestando que seria
portador de poliartrose, com dores fortes na região lombar, quadril direito, ombro direito e
joelho direito, com dificuldade para deambular, com piora aos menores esforços físicos e, por
esse motivo, estaria impossibilitado de trabalhar por tempo indeterminado (parte legível).

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.2), datado em 18/6/2018, atestando que seria
portador de poliartrose (CID10 M15.8), espondiloartrose não especificada (CID10 M47.9),
dorsalgia (CID10 M54) e gonartrose (CID10 M17).

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.2), atestando que seria portador de
poliartrose, afetando a coluna lombar, quadril e joelho direito, causando dores de forte
intensidade, com dores também nos punhos, diminuição da força motora do punho, da mão
direita e do joelho direito, com limitação de movimentos do ombro direito e joelho direito,
com dificuldade para deambular, com piora aos menores esforços físicos e, por esse motivo,
estaria impossibilitada de trabalhar por tempo indeterminado.

A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, elaborada em 3/4/2019, por médico
especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que o autor não estava
incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor apresenta queixa de
lombalgia e dor no joelho direito, (ii) referiu início dos sintomas em 2011 e apresentou laudo
médico (ago/2018), atestando incapacidade laborativa, devido às dores, (iii) compareceu à
perícia aparentando dificuldade para deambular, lúcido, orientado, sem hipotrofias, referindo
dor na região lombar e no joelho direito, com piora à digito pressão e mobilização, sem
deformidades angulares, com dor inespecífica, com teste de Lasègue negativo, com reflexos
patelares e aquileus sem alterações, (iv) não foi constatada incapacidade laborativa,
considerando a inespecificidade do exame físico, (v) durante o exame pericial, não foi
constatada doença incapacitante, mas apenas o relato de dor da parte autora, e (vi) apesar de
não ter sido constatada patologia incapacitante, necessita de tratamento médico devido ao
relato de queixas álgicas.

Como se observa, a perícia judicial constatou a capacidade da parte autora para
realizar atividade laborativa, tendo em vista que não foram verificadas quaisquer limitações
funcionais importantes. O exame não identificou restrições nos movimentos, relatando apenas
aparente dificuldade do autor para deambular.

Os laudos particulares, por outro lado, indicam limitação de movimentos do
ombro e joelho direito, além de diminuição da força motora dos punhos, da mão direita e do
joelho direito, apontando fortes dores na região lombar, no quadril direito, ombro direito e
joelho direito. No mais, os documentos informaram dificuldade para deambular, com piora
aos menores esforços físicos, estando impossibilitado de retornar ao trabalho por tempo
indeterminado.
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No entanto, conforme consta no relatório do SABI (Evento 8, OUT1), o autor
foi encaminhado ao programa de reabilitação profissional da autarquia, por determinação
judicial, tendo em vista que possuía limitações para atividades que exigissem esforços físicos,
como ocorria em sua função de auxiliar de obras. Houve inclusão em programa de elevação
de escolaridade (EJA), com posterior reabilitação para as profissões de porteiro, vigia,
cobrador, almoxarife, zelador, caixa e garçom. Dessa forma, a avaliação da incapacidade para
a atividade de auxiliar de obras nem sequer é adequada após a submissão ao programa de
reabilitação em atividades de menor sobrecarga física.

Assim, considerando a realização pregressa de procedimento de reabilitação
profissional, bem como o fato de a perícia não ter constatado qualquer restrição funcional
para as atividades para as quais ele foi reabilitado, deve ser mantida a sentença recorrida.

Além disso, diante da divergência entre as conclusões periciais e os laudos
particulares, deve prevalecer, no caso dos autos, a análise do expert, especialista em
Ortopedia e Traumatologia, o que coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O
laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo
juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000315711v21 e do código CRC 53599f13.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000546-40.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARIONALDO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: SAMUEL ANHOLETE (OAB ES004823)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375981v2 e do código CRC 03a81dda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000369-67.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FABIANA APARECIDA NUNES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento), a autora alega, em síntese, que (i) esteve
incapaz entre 1/9/2017 e 6/12/2017, (ii) o perito deixou de responder aos quesitos da autora,
ainda que tenha sido requerida a complementação do laudo, (iii) houve cerceamento ao
direito de defesa, tendo em vista que os referidos quesitos não foram avaliados, devendo ser
anulada a sentença para a realização de nova perícia, (iv) o perito não fez menção específica
ao lapso de 1/9/2017 a 6/12/2017, (v) à época da cessação do benefício, era portadora de
doença renal em estágio final e insuficiência renal aguda com necrose tubular, (vi) o perito
informou que a autora realizou transplante renal em 2016, com cicatriz na região abdominal,
mas não mencionou se, em decorrência do transplante, ela teria ficado impossibilitada para
suas atividades, (vii) o laudo pericial é desprovido de fundamentação, reservando-se a
responder "não se aplica no momento" em diversos quesitos e (viii) caso a sentença não seja
anulada, que o benefício seja concedido com base nos laudos do médico responsável pelo
tratamento. 

Contrarrazões do INSS (Evento 33).

DATA DE NASCIMENTO: 26/11/1976 (43 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar administrativa. 

DOENÇA: histórico de transplante renal.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 18/2/2019, alegando que, por ser portadora
de DOENÇA RENAL EM ESTÁGIO FINAL E INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA COM
NECROSE TUBULAR, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
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habitual de auxiliar administrativa. Requer a concessão do benefício por incapacidade
de 1/9/2017 até 6/12/2017. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 21/7/2015 a
12/9/2017 (Evento 1, PROCADM9, p.12).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudos (Evento 1, LAUDO8, p.1 e p.3), datados em 10/5/2017 e 19/7/2017,
atestando submissão a transplante renal com doador vivo, relacionado em 22/7/2016, no
Hospital Meridional, setor de transplantes; evoluindo com função renal normal; trata-se,
contudo, de paciente que, apesar de recuperação de função renal, requer cuidados e
acompanhamento rigoroso; encontra-se em uso de imunossupressores, ajustados
ambulatorialmente; atualmente, em controle ambulatorial constante, por tempo
indeterminado, e, devido ao transplante, apresenta alto risco para complicações.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.2), datado em 24/5/2017, atestando que
realizou tratamento de hemodiálise na Clínica Nefrológica de Colatina entre dezembro de
2014 e julho de 2016, sendo submetida a transplante renal nessa data; no período do
tratamento de hemodiálise, foi regularmente atendida pelo serviço de psicologia da clínica
nefrológica.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO8, p. 4), datado em 8/9/2017,
atestando acompanhamento psicoterápico desde set/2016 para uma melhor adequação e
aceitação ao quadro; apresenta estado de ânimo estável, com bom nível  de energia
disponível, ansiedade e emotividade sob bom autocontrole; esse acompanhamento tem papel
importante no processo de reabilitação posterior ao quadro cirúrgico, pois tem visado fornecer
condições para que a paciente perceba a amplitude do processo no qual está inserida e visa
ajudar seu autoconhecimento; percebe-se que a paciente se encontra emocionalmente bem,
respondendo de forma satisfatória ao tratamento; por ora, demonstra condições
psicoemocionais favoráveis.

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.7), datado em 6/12/2017, atestando
submissão a transplante renal com doador vivo, relacionado em 22/7/2016, no Hospital
Meridional, setor de transplantes; manutenção de imunossupressão; evoluindo com função
renal normal; trata-se, contudo, de paciente que, apesar de recuperação da função renal,
requer cuidados de acompanhamento rigoroso bimestralmente; atualmente, encontra-se apta
para realizar atividades laborais.

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 15/4/2019, por médico
especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora, embora fosse transplantada
renal, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) a autora
relatou submissão a transplante renal em 2016 e que, entre setembro e dezembro de 2017, não
se encontrava apta ao trabalho, mas não apresentou documentação que corroborasse o caso,
(ii) é transplantada renal, (iii) apresenta cicatriz na região abdominal, (iv) não apresenta
incapacidade ou restrição laborativa para a atividade habitual de auxiliar administrativa e (v)
houve incapacidade pretérita no período em que o INSS considerou o benefício.
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Como se observa, a perícia judicial realmente não se manifestou de forma
específica quanto à existência de incapacidade no período de 1/9/2017 a 6/12/2017,
demarcado pela parte autora na inicial e reiterado em sede recursal, aduzindo apenas
que houve incapacidade pretérita no período em que o INSS considerou o benefício (quesito
12).

No entanto, pela análise da documentação particular, nota-se que não existe
comprovação de inaptidão laboral nesse período. O laudo elaborado em 10/5/2017 já indicava
a evolução normal da função renal, ainda que persistisse a necessidade de acompanhamento
rigoroso, o que foi devidamente atendido pela autarquia, que procedeu à cessação do auxílio-
doença apenas em set/2017. 

O documento datado em 8/9/2017, por sua vez, apenas atesta as condições
psicológicas favoráveis da parte autora, sem demonstrar qualquer tipo de estado
incapacitante. Por fim, o laudo de 6/12/2017 informa a aptidão para realizar atividades
laborais.

Embora a parte autora alegue, em suas razões recursais, que a recuperação só
ocorreu a partir de 6/12/2017 (data do último laudo), percebe-se que não existem provas da
incapacidade no intervalo posterior a set/2017, quando o benefício foi cessado
administrativamente. O documento em questão informa que a autora "atualmente, encontra-se
apta para realizar atividades laborais". Porém, o fato de o laudo ter atestado a aptidão atual
não exclui a possibilidade de que também houvesse aptidão anterior.

Quanto ao requerimento de anulação da perícia, pontua-se que a documentação
apresentada, conforme já exposto, permite concluir pela ausência de limitação da parte autora
no período impugnado. Além disso, o STJ firmou o entendimento segundo o qual as
conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais
elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti,
Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Assim, considerando a inexistência de documentos que atestem a incapacidade
após a data de cessação do benefício, bem como as próprias conclusões periciais, no sentido
de que a inaptidão laboral limitou-se ao período já concedido pela autarquia, deve ser mantida
a sentença de improcedência.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 151



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 280/557

5000369-67.2019.4.02.5005 500000313125 .V16 JESX51415© JES10515

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000313125v16 e do código CRC da756ca3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000369-67.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FABIANA APARECIDA NUNES (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO CORRADINI MOURENCIO (OAB ES017386)
ADVOGADO: ANDRÉ STOCCO LAURETH (OAB ES016353)
ADVOGADO: MARCOS LUCIO NOGUEIRA (OAB ES014053)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375983v2 e do código CRC 61db69a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5001155-54.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: COSME CONSTANTINO SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial (auxílio-doença parental). 

Em suas razões recursais (Evento 21, APELAÇÃO1), alega, em síntese,  que (i)
a sua esposa é portadora de mielopatia lombar inflamatória com sequela de parestesia em
membros inferiores e que, em razão disso, está impossibilitado de trabalhar, (ii) na perícia
médica administrativa realizada em 27/09/2018, foi reconhecida a incapacidade da esposa,
fixando-se a data de início de incapacidade (DII) em 22/11/2017 (Evento 1), (iii) a Lei
9.099/1995, que rege o sistema de justiça dos juizados, confere amplos poderes ao Juiz para
liderar esta missão ao estabelecer. no seu art. 5º, que o magistrado “dirigirá o processo com
liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial
valor às regras de experiência comum ou técnica", (iv) o magistrado deve olhar além do texto
legal, superando a perspectiva que vê como de natureza absoluta os requisitos legais dispostos
de modo genérico e abstrato, (v) nos autos do processo nº 0035280.22.2018.4.013400, que
tramitou na 26ª Vara/SJDF, o juiz entendeu que a parte, em razão de doença de sua esposa,
não teria capacidade mental para exercer o labor, concedendo-lhe o benefício previdenciário,
(vi)  o juiz equivocou-se ao julgar improcedente o pedido, por entender que não existe na
legislação vigente nenhum benefício que possa ser concedido para situações como a tratada
nos autos, (vii) a sentença está na contramão do princípio da primazia e da dignidade da
pessoa humana e (viii) ele não possui capacidade mental para exercer a atividade laborativa. 

Contrarrazões (Evento 25, CONTRAZ1).  

VOTO

A respeito da possibilidade de concessão de auxílio-doença parental, a TNU, em
27/6/2019, no julgamento do PEDILEF 0003417-96.2015.4.03.6310/SP, fixou a tese de que,
no âmbito do RGPS, a concesssão de auxílio-doença pressupõe a verificação da incapacidade
tão somente do próprio segurado, conforme transcrição do voto a seguir:

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pela parte
autora contra acórdão de Turma Recursal (São Paulo) que, fundamentado na ausência de
amparo legal, manteve sentença de improcedência em ação na qual buscado benefício de
aposentadoria por invalidez ou de auxíliodoença parental, sob o argumento de que a autora
estaria impossibilitada de trabalhar "em virtude a deficiência física de MARIANA DIAS DOS
SANTOS, filha da Autora, que segundo os atestados médicos que instruem o presente pedido é
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portadora do CID M22.0 – Deslocamento recidivante da rotula, o que a impede de realizar
suas atividades habituais, necessitando de auxilio de terceiros, isto é, da Autora sua genitora."
(sic, trecho extraído da petição inicial). 

Sustenta, em síntese, que há divergência jurisprudencial com acórdão de Turma Recursal do
Rio de Janeiro que teria reconhecido a existência de amparo legal para a concessão de
auxílio-doença parental. 

Juízo negativo de admissibilidade na origem, com agravo provido pelo Exmo. Min. Presidente
da TNU a fim de destrancar o incidente. 

É o relatório. 

VOTO 

Em que pese o entendimento manifestado por este colendo colegiado no PUIL 0003799-
79.2016.4.03.6302, pelo não conhecimento do incidente em caso no qual trazido o mesmo
aresto paradigma, entendo - na mesma linha da bem lançada decisão do Exmo. Min.
Presidente deste colegiado, que deu provimento ao agravo para destrancar o incidente e
determinar a sua distribuição - que o incidente merece ser conhecido uma vez que irrompem
presentes os requisitos de admissibilidade típicos à espécie, notadamente o cotejo analítico e a
similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o aresto apontado como paradigma. 

No mérito, a pretensão recursal não está a merecer guarida. 

De logo, convém delimitar com exatidão a controvérsia: a parte autora, em sua peça
vestibular, busca a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença parental,
"em virtude a deficiência física de MARIANA DIAS DOS SANTOS, filha da Autora, que
segundo os atestados médicos que instruem o presente pedido é portadora do CID M22.0 –
Deslocamento recidivante da rotula, o que a impede de realizar suas atividades habituais,
necessitando de auxilio de terceiros, isto é, da Autora sua genitora." (sic, trecho extraído da
petição inicial). Frise-se que inclusive a perícia médica solicitada o fora em relação à filha da
autora, e não no que tange à demandante; é dizer, não se trata de situação em que certo
problema de saúde da filha (dependente) estivesse a desaguar em problema de saúde da
própria autora (segurada), como, por exemplo, algum tipo de transtorno de ordem
psiquiátrica. 

Nesse cenário, não há como reconhecer a existência de base legal para a concessão
pretendida. 

Com efeito, o art. 59 da Lei 8.213/91 prevê que "O auxílio-doença será devido ao segurado
que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.". Em nenhum momento legislação previdenciária contempla o pagamento
de auxílio-doença por incapacidade de dependente, exigindo a constatação de incapacidade
do próprio segurado, para o seu trabalho ou atividade habitual e por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos. 

Da mesma forma, o art. 42 da Lei 8.213/91 estatui que "A aposentadoria por invalidez, uma
vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao seguradoque, estando ou
não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.". Mais uma vez, tem-se benefício concedido em vista da incapacidade do
próprio segurado, e não de algum de seus dependentes. 
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Ao lume do atual texto normativo, não há qualquer espécie de margem interpretativa que
permitisse chegar à conclusão, de lege lata, de que se asseguraria o pagamento de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez parental, ou seja, em virtude de uma incapacidade
de um dependente do segurado, por mais amplo que fosse o quadro incapacitante que se
projeta sobre esse dependente. É possível, sim, que eventual incapacidade do dependente do
segurado sirva de causa geradora para incapacidade do próprio segurado (ex.: pai ou mãe
que suporte incapacidade laborativa fruto de doença psiquiátrica cuja causa repouse em
problema de saúde que acomete o seu filho); não há, porém, como extrair, do atual cenário
legislativo, a existência de norma a outorgar o pagamento de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez à míngua da constatação de incapacidade laborativa do próprio
segurado, ainda que se vislumbre deficiência ou incapacidade por parte de algum de seus
dependentes. 

Sobreleva enfatizar, por oportuno, que tramita no Congresso Nacional projeto de lei
(PL1876/2015, de autoria da Senadora Ana Amélia Lemos) que "Acrescenta art. 63-A à Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que 'dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências', para instituir o auxílio doença parental." (cf. ementa do projeto de
lei). É certo que a simples existência de um projeto de lei em tramitação não leva à conclusão,
por si só, de que inexistiria, à luz do atual ordenamento jurídico, base legal para o
reconhecimento de certo direito; no entanto, não deixo de mencionar o trâmite dessa proposta
de alteração legislativa apenas como reforço à argumentação acima exposta, notadamente
quando o texto normativo atual não abre qualquer margem, mesmo que mínima, para
interpretação segundo a qual seria cabível o pagamento de auxílio-doença diante de situação
em que não se tem incapacidade do próprio segurado. Insisto: não se trata de meramente
interpretar literalmente o texto da norma, certo que a interpretação gramatical é somente o
ponto de partida na tarefa de aplicação do direito, nunca o porto final. A verdade é que nem
mesmo o emprego de outros métodos de interpretação (lógica, sistemática, histórica,
teleológica, etc.) autorizaria, de lege lata, a conclusão de que haveria amparo legal à
concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez parental (por incapacidade de
dependente do segurado), cuidando-se, destarte, de hipótese em que não se pode chegar a
outro desfecho sem malferir o princípio da precedência da fonte de custeio (CRFB, art. 195, §
5º: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custeio total."). 

De resto, consigne-se que há casos nos quais se fala impropriamente em auxílio-doença
parental diante de situações nas quais, para além da incapacidade do dependente, há também
quadro incapacitante em relação ao próprio segurado. Aliás, o próprio acórdão paradigma,
emanado da colenda 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, se bem examinado, envolve caso no
qual havia incapacidade da própria segurada, como se percebe a partir do seguinte trecho do
voto condutor daquele julgado: 

"Em relação à incapacidade para o labor da autora, esta adviria, em verdade, da perturbação
mental que lhe acomete devido à necessidade de acompanhamento de seu filho ARTHUR
LEANDRO VICTOR DE OLIVEIRA, de 6 (seis) meses de idade, por longos períodos, já que o
mesmo foi diagnosticado com Hipogamaglobulinemia (CID D 80.1), enfermidade que exige
alimentação exclusiva com leite materno. Levada a efeito a perícia médica judicial, na
especialidade de psiquiatria, restou evidenciado que a autora de fato apresentou incapacidade
para o trabalho no período de 19/11/2014 a 23/01/2015, quando a criança necessitava ser
alimentada de forma exclusiva com leite materno. Seria realmente improvável que a autora
preservasse minimamente íntegras suas condições psíquicas e intelectuais para exercer suas
atividades habituais, mesmo ciente das necessidades de seu filho. Dita incapacidade perdurou
ainda por mais 30 (trinta) dias, até que a autora tivesse recuperado plenamente o equilíbrio
emocional para lidar com a realidade de seu filho, bem como implantar uma nova rotina de
funcionamento alimentar para que não se desencadeassem, ou, ao menos, fossem evitados
novos episódios alérgicos indesejáveis e possíveis causadores de risco para a saúde do
menor." (grifos nossos) 
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Bem diversa, portanto, é a situação - como a dos presentes autos - em que simplesmente se
alega a existência de deficiência física por parte de filha da segurada, o que é corroborado
pelo fato de que se requereu, na exoridal, somente a perícia médica da sua filha (dependente),
conforme ilustra o seguinte trecho: 

"Do exposto, requer seja designada a visita de uma Assistente Social na residência da Autora,
a fim de comprovar a incapacidade social, bem como, que seja sua filha submetida à perícia
médica, na forma da Lei, afim de que, se comprove a sua total e permanente incapacidade
para realizar suas atividades sozinha e o grave problema de saúde de que se tornou portadora
, com reconhecimento de seu direito à CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ou AUXÍLIODOENÇA" (grifos nos original) 

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao incidente de
uniformização interposto pela parte autora, fixando a seguinte tese: "No âmbito do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez pressupõe a verificação da incapacidade labarativa do próprio segurado, não
havendo amparo legal para a sua concessão com base exclusivamente na incapacidade de um
de seus dependentes.".

Assim, não há como prosperar a pretensão inicial. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328894v15 e do código CRC b2ca6850.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001155-54.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: COSME CONSTANTINO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: FÚLVIO TRINDADE DE ALMEIDA (OAB ES017922)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375994v2 e do código CRC 2cc23a28.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5002659-04.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MIGUEL ARCANJO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença do Evento 29.
Em suas razões recursais (Evento 48), o autor alega, em síntese, que (i) a perícia judicial
confirma a incapacidade para o labor habitual, (ii) não pode exercer suas funções de carga e
descarga de mercadoria, pois trata-se de trabalho que exige alto grau de esforço físico,
incompatível com as sérias patologias ortopédicas existentes, (iii) a concessão do auxílio-
doença por apenas 45 dias é inviável, em virtude de suas condições sociais, como a ausência
de qualificação profissional e o fato de ser semianalfabeto, (iv) seria impossível a reinserção
no mercado de trabalho sem que houvesse, no mínimo, reabilitação profissional, (v) o perito
recomenda que ele labore em atividades que não exijam capacidade físicas, força muscular e
similar dada a sua patologia, contudo, tais esforços são inerentes a sua atividade habitual, (vi)
a benesse previdenciária deve ser concedida face as moléstias e a situação social a qual ele
está inserido, (vii) possui baixo grau de instrução e não pode mais fazer vultuoso esforço
físico, porém sempre laborou em atividades que exigiam a totalidade de sua compleição
física, estando assim impedido de laborar, (viii) o próprio perito afirma que ele possui sequela
de lesão por serra circular em mão esquerda com amputação traumática, devendo evitar
realizar atividades manuais de forca, preensão e movimentos de pinça da mão esquerda
repetidamente, pois pode evoluir com piora da dor e aumento de incapacidade funcional, (ix)
o laudo pericial indica que ele necessita de tratamento fisioterápico e reabilitacional com
terapeuta ocupacional, e requer no mínimo 2 meses de tratamento e reabilitação profissional,
(x) não está apto para o trabalho, não podendo ser fixada a DCB, uma vez que deve passar
pela reabilitação, (xi) mesmo que recupere a condição laboral, restará limitado a profissões
que não exijam esforço físico, (xii) em razão do acidente que resultou em sequela em mão
esquerda por lesão com serra circular no em 2017, e que evidentemente lhe trará sequelas
definitivas, deve ser concedido auxílio-acidente. Contrarrazões do Evento 51.

DATA DE NASCIMENTO: 15/11/1957 (Atualmente com 61 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Auxiliar de serviços gerais, realizando trabalhos de
carga e descarga.

DOENÇA: Amputação traumática em segundo dedo da mão esquerda com
rigidez articular em terceiro dedo da mão esquerda.

VOTO
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 10/05/2018, alegando que, por ser
portador de  ferimento do dedo e traumatismo do músculo flexor e tendão de outro dedo ao
nível do punho e da mão, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar sua
atividade habitual. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde
05/05/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 01/05/2008 a 12/06/2008,
05/06/2013 a 15/07/2013, 24/05/2017 a 05/05/2018 e auxílio-acidente desde 06/05/2018.
(Evento 27).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
entendendo que faria jus ao benefício de auxílio-doença, sob a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença desde
a cessação, em 5/5/2018, e conceder aposentadoria por invalidez.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/618.804.814-5 no período de 24/5/2017 a
5/5/2018 (evento 2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, relatou sequela na mão esquerda por
lesão com serra-circular em 2017. Constatou amputação traumática no segundo dedo da mão
esquerda com rigidez articular no terceiro dedo da mão esquerda (quesito 4, evento 13).
Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de carga e descarga
de mercadorias de caminhão (quesitos 6-7). Atestou que o autor deve evitar realizar atividades
manuais de força, preensão e movimentos de pinça da mão esquerda repetidamente, pois pode
evoluir com piora da dor e aumento de incapacidade funcional (quesitos 8-9). Concluiu que há
incapacidade temporária para o trabalho (quesito 13).

O autor não concordou com a proposta de acordo formulada pelo INSS (evento 18).  

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, o autor tem direito ao auxílio-
doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho.

O perito examinou o autor em 20/7/2018 (evento 5) e estimou o início da incapacidade há
aproximadamente 14 meses (quesito 10). Assim, quando o benefício cessou, em 5/5/2018, o
autor estava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/618.804.814-5 desde a
cessação, em 5/5/2018.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. 
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O autor impugnou o laudo pericial quanto à fixação da data de cessação do benefício. O
perito recomendou afastamento do trabalho por aproximadamente dois meses para tentativa
de melhora funcional com tratamento reabilitacional (quesito 15). O autor alegou que "vem
realizando tratamento há mais de 01 ano sem melhora significativa, pouco plausível que em
meros 02 meses haja recuperação suficiente para que a parte exerça atividade laboral de
modo pleno" (evento 23).

O perito examinou o autor em 20/07/2018. O prazo de dois meses estimado pelo perito já foi
ultrapassado há muito tempo. De qualquer forma, o perito não deu certeza de que a
incapacidade para o trabalho estaria cessada ao final dos dois meses. O autor teria de ser
reavaliado.

Se o benefício for implantado agora, mas com data-limite já ultrapassada, a parte autora não
terá oportunidade para formular pedido de prorrogação do benefício, porque essa espécie de
requerimento só é aceita pelas APSs (agências da previdência social) depois que o benefício já
está implantado e desde que antes de ser atingida a DCB. Por isso, arbitro que a DCB seja
fixada em conformidade com o Enunciado FOREJEF nº 120:

A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo,
devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o
segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

[...]

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer o
auxílio-doença NB 31/618.804.814-5 desde a cessação, em 5/5/2018, mantendo o pagamento
do benefício pelo menos até 45 dias após sua efetiva implantação.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar em 30 dias o benefício previdenciário,
observados os seguintes parâmetros:

Segurado = MIGUEL ARCANJO DA SILVA
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CPF = 73004570610

Restabelecer NB 31/618.804.814-5

DIP = data da sentença

DCB = 45 dias após a DDB (data de deferimento do benefício)

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

O valor dos honorários periciais antecipados à conta de verba orçamentária deverá ser
incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do tribunal (art. 12, § 1º, da Lei nº
10.259/2001).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos.

A perícia judicial (Evento 13), elaborada em 20/07/2018, por médico
especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor, por ser portador de
amputação traumática no segundo dedo da mão esquerda com rigidez articular no terceiro
dedo da mão esquerda, estava temporariamente incapacitado para o trabalho habitual. No
momento do exame, o perito alega que a incapacidade persistia por aproximadamente
14 meses, e que o autor deveria ser afastado por dois meses para  tentativa de melhora
funcional com tratamento reabilitacional.

O autor, por sua vez, não apresentou laudos médicos contemporâneos à data de
cessação do benefício, os documentos anexados aos autos estão compreendidos entre
24/05/2017 e 14/12/2017, período no qual o segurado se encontrava em gozo do benefício de
auxílio-doença (Evento 1).

Portanto, resta reconhecido o restabelecimento do auxílio-doença  nº
618.804.814-5 desde 05/05/2018 (Evento 29), em virtude do caráter temporário da
incapacidade, não sendo devida a concessão de aposentadoria por invalidez.

Insta salientar que, em sede recursal, a parte autora requereu a concessão do
auxílio-acidente, em virtude da limitação permanente adquirida para o exercício habitual.
Observa-se, contudo, que além de não ter sido pleiteado na inicial (Evento 1), o benefício foi
concedido administrativamente desde 06/05/2018 (Evento 27). Dessa forma, não há interesse
de agir da parte autora perante o requerimento em questão.

Conclui-se que, por não ter sido apresentado nenhum argumento ou elemento de
prova que pudesse modificar a decisão recorrida, deve esta ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça
nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298602v38 e do código CRC cbfd550d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002659-04.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MIGUEL ARCANJO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: LETICIA DE CARVALHO MIGUEL (OAB ES026577)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375996v2 e do código CRC aade3748.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5015138-29.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDSON JOSE DE JESUS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (doc. 32 do Evento 31), o autor alega, em síntese, que (i) é portador de
doenças isquêmicas crônicas do coração, cardiomiopatia e diabetes mellitus, estando total e
definitivamente incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa, (ii) passou por
procedimento cirúrgico de angioplastia com colocação de stent no ano de 2009,
permanecendo incapacitado desde então, e apresentando piora do quadro clínico, com
evolução dos sintomas de isquemia cardíaca e baixa capacidade física, (iii)  possui baixa
escolaridade, não apresentando condições de desempenhar atividades laborativas que
garantam sua subsistência, (iv) não há possibilidade de permanecer desempenhando a função
de motorista, em virtude do agravamento de seus males com consequências futuras, (v) trata-
se de inaptidão generalizada, impossibilitando o exercício de qualquer profissão, (vi) em
virtude das condições sociais, fatores como idade avançada, baixo grau de escolaridade,
qualificação e limitação profissional, além da realidade do mercado de trabalho, encontra-se
impossibilitado para exercer tanto sua atividade habitual quanto qualquer outra.
Contrarrazões de doc. 33 do Evento 34.

DATA DE NASCIMENTO: 10/01/1959 (atualmente com 60 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Motorista.

DOENÇA: Coronariopatia grave e diabetes mellitus.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 31/10/2018, alegando que, por ser portador de
coronariopatia grave e diabetes mellitus, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de motorista. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 04/08/2009 (doc. 9 do Evento 1).
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A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não
faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder  o auxílio-doença NB
31/536.705.077-4 desde 4/8/2009 com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/536.705.077-4, formulado em
4/8/2009, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO8). 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou doença
coronariana (quesito 2, evento 16). Informou que o autor não tem profissão definida há 30
anos (evento 16, qualificação). Deu a entender que o autor pode exercer qualquer trabalho
sem exposição ao sol e de baixa demanda física (quesito 7). 

O autor impugnou o laudo pericial (evento 23). Alegou que: 

De acordo com a norma supratranscrita, o Juiz deverá nomear perito que seja
especializado no objeto da perícia, motivo pelo qual foi pleiteado na inicial que o expert
a ser designado fosse um médico especialista em cardiologia, visto que a incapacidade
laboral do Autor é originária de doença cardíaca. 

Entretanto, data maxima venia, o MM. Juiz descumpriu o referido dispositivo legal ao
nomear a Drª Leticia Maria Akel Mameri Tres, a qual, apesar de médica, não possui
especialidade alguma em cardiologia, conforme revela a qualificação da perita contida
no preâmbulo do laudo pericial. 

Desta feita, por não ser detentora de especialidade específica no objeto da perícia –
incapacidade laboral oriunda de doença cardiológica – , o laudo fornecido pelo i.
perita não tem o condão de atestar com a devida segurança se o Autor está ou não apto
ao desempenho de sua atividade habitual. 

Por essa razão, é imperioso que seja declarada a nulidade do laudo pericial ora
impugnado.

O médico do trabalho pode não ter habilitação técnica para conduzir o tratamento de
patologia cardíaca, mas sua especialidade, focada em preservar a segurança do trabalho, o
habilita a avaliar a repercussão de qualquer doença ou lesão sobre a capacidade laboral. A
mesma competência que habilita o médico do trabalho a emitir atestado de saúde ocupacional
em exame admissional ou demissional sob o ponto de vista de qualquer especialidade médica
o torna apto a avaliar a capacidade laboral de forma ampla para efeito de concessão de
benefício previdenciário.

Aplica-se o Enunciado nº 57 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “A designação de
médico generalista não dá causa à nulidade da perícia realizada para aferir a capacidade da
parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou quadro clínico complexo”. Rejeito a
arguição de nulidade da perícia.

O autor alegou que:

Já o inciso IV do art. 473 exige que o perito apresente respostas conclusivas a todos os
quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.
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Nos juizados especiais os atos processuais são regidos pela simplicidade e pela informalidade
(art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela qual o laudo pericial não precisa conter
fundamentação detalhada.

O autor alegou que:

Ora, se o Autor não tem profissão e está sem trabalhar há 30 anos, então qual é a
atividade habitual sem exposição solar e de baixa demanda física a que se refere a
expert?

Trata-se, portanto, de uma grave contradição encontrada no laudo pericial, revelando
que o mesmo, data máxima vênia, é inservível para conferir certeza quanto à
capacidade ou incapacidade para o trabalho no caso concreto.

No extrato do CNIS, consta que o autor esteve vinculado a uma empresa transportadora no
período de 5/8/1987 a 4/9/1987. Depois, efetuou recolhimentos na qualidade de contribuinte
individual nos períodos de 1º/1/2009 a 30/9/2009  e de 1º/3/2011 a 30/4/2011 (evento 12,
OUT1). Contudo, o autor relatou à perita que não tem profissão definida há 30 anos, ou seja,
desde 1987. O autor admitiu que não tinha profissão definida quando recolheu as
contribuições mais recentes, em 2009, que determinaram o reingresso na previdência social
logo antes da data do requerimento administrativo.

Como o autor não tem atividade profissional definida, a incapacidade para o trabalho deve
ser apurada de forma genérica, isto é, deve ser avaliada a aptidão para qualquer atividade
profissional compatível com suas condições pessoais. A perita deu a entender que o autor pode
exercer qualquer trabalho sem exposição ao sol e de baixa demanda física (quesito 7). Existem
várias ocupações que podem ser exercidas pelo autor nessas condições.

O autor alegou que:

Já os laudos particulares juntados aos autos são contundentes em comprovar a total
incapacidade laborativa do Autor.

O laudo datado de 23/10/2018 informou que o autor possui coronariopatia grave evolutiva,
submetido a ATC, com stent em 16/6/2008. Informou que o autor manteve os sintomas com
necessidade de realização novo CAT em setembro/2009, com registro de estenose intra-stent
com 50% e que apresentou piora dos sintomas com necessidade de realizar novo CAT em
fevereiro/2011, onde foram observadas lesões de 30% em CD, 1ª diagonais com lesão de 70%
e CX de 70% a 80% (intra-stent), submetido a nova ATC com stent em 6/3/2012. Informou que
o autor manteve queixas de dor precordial e baixa capacidade física com cansaço aos médios
esforços, apresentando novo IAM em outubro/2016. Concluiu que o autor não apresenta
condições de exercer atividades laborativas (evento 1, LAUDO10). 

O parecer do médico assistente não diverge do laudo pericial. O médico assistente atestou
inaptidão para atividades com médio esforço, ao passo que a perita atestou aptidão para
atividades com baixa demanda física.

O autor alegou que:

O Autor desempenha a profissão de MOTORISTA, que tem como atribuições: 'Fazer
transporte de pessoas ou materiais para o destino estabelecido, com conhecimento em
diversos itinerários, leis de trânsito e normas de segurança. Inspeciona as condições do
veículo, analisando a parte elétrica, pneus e abastecimento.' (Fonte:
https://www.catho.com.br/profissoes/motorista). 
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Diante disso, está demonstrado que o exercício das atividades do Autor acarretará o
agravamento de seus males com consequências futuras, vez que é impossível o Autor
desempenhar as atividades de MOTORISTA, padecendo de DOENÇAS ISQUÊMICAS
CRÔNICAS DO CORAÇÃO, CARDIOMIOPATIA e DIABETES MELLITUS- (CID10
I25, I42 e E10), com limitações funcionais de baixa capacidade física e cansaço aos
médios esforços.

O autor não provou que sua  atividade habitual em 2009 era a de motorista. Essa
provavelmente era a atividade habitual em 1987, quando ele manteve vínculo de emprego com
uma empresa transportadora, mas depois disso ele perdeu a qualidade de segurado e ficou
muitos anos sem contribuir para a previdência social. De qualquer forma, a atividade de
motorista não necessariamente é incompatível com as restrições atestadas pela perita:
exposição ao sol e média ou alta demanda física.

O autor alegou que:

O art. 479 do Novo CPC prescreve que 'o juiz apreciará a prova pericial de acordo com
o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou
a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado
pelo perito.

O juiz realmente não está adstrito ao laudo pericial. O perito é apenas seu auxiliar na
apuração da matéria fática que exija conhecimentos técnicos. Todavia, não é menos verdade
que somente poderá ser proferida decisão contrária à manifestação técnica do expert se, nos
autos, houver outros elementos e fatos provados que fundamentem tal entendimento. Na falta
de elementos que possam seguramente infirmar as conclusões do expert, deve-se prestigiar a
conclusão da prova técnica.

O autor alegou que:

As condições pessoais do Autor, principalmente a sua idade (59 anos), grau de
escolaridade (ensino fundamental), qualificação profissional (motorista), limitação
profissional, além da realidade do mercado de trabalho, reforçam a conclusão que o
mesmo não tem condições de se readaptar para nenhuma outra profissão, estando
totalmente incapacitado para o desempenho de outras atividades que lhe garantam o
sustento.

Só é indispensável a análise das condições pessoais do segurado quando houver sido
reconhecida incapacidade parcial para o trabalho. De acordo com a Súmula nº 77 da Turma
Nacional de Uniformização, “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.

O autor formulou quesitos complementares:

01 - Queira a i. perita indicar qual foi o método técnico-científico utilizado na pericial
judicial para constatar a aptidão laboral do Autor.

02 – Se, de acordo com as respostas dos quesitos 06 e 12, o Autor não tem profissão e
está sem trabalhar há 30 anos, então qual é a atividade habitual sem exposição solar e
de baixa demanda física a que a i. perita se refere no quesito n.º 07?

03 – Os sintomas de baixa capacidade física e cansaço aos médios esforços podem
gerar incapacidade para o desempenho da atividade de motorista?
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Indefiro o quesito 1, porque nos juizados especiais os atos processuais são regidos pela
simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela qual o laudo pericial
não precisa conter fundamentação detalhada.

Indefiro o quesito 2, porque a questão referente à  atividade habitual já ficou acima
esclarecida.

Indefiro o quesito 3, porque não há nos autos nenhuma comprovação de que o autor estivesse
exercendo a atividade de motorista em 2009.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c  o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem custas. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da
justiça nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000278868v11 e do código CRC 9620cace.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5015138-29.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDSON JOSE DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça nos autos, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375998v2 e do código CRC c388f46a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5014664-58.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANDERSON NUNES COSTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença do Evento
28. Em suas razões recursais (Evento 36), o autor alega, em síntese, que (i) é portador
de dedo em gatilho e diabetes mellitus, estando total e definitivamente incapacitado de
exercer qualquer atividade laborativa, (ii) o perito judicial concluiu pela existência
da incapacidade, atestando, ainda, a possibilidade de agravamento do quadro clínico com a
permanência do labor habitual, (iii) apresenta laudos particulares que atestam a incapacidade
para o labor habitual e  informam a necessidade de tratamento cirúrgico, contudo, ele já havia
sido submetido a cirurgia em período anterior, fato que corrobora com o entendimento de que
a cirurgia previamente realizada não cumpriu com seu objetivo, (iv) não há como informar
que novo procedimento cirúrgico acarretará melhora do quadro clínico, uma vez que o
mesmo procedimento já foi falho anteriormente, (v) como a intervenção
cirúrgica, considerada o tratamento extremo, mostrou-se falha, isto significa que sua doença é
de caráter crônico e incurável, resultando em incapacidade laboral definitiva, (vi) a
possibilidade de cura de doença por procedimento cirúrgico não afasta o atual quadro de
incapacidade, pois não não há obrigatoriedade de submissão à cirurgia, (vii) é necessária a
análise de suas condições pessoais, como a idade de 50 anos, o grau de escolaridade,
sendo ensino fundamental, a qualificação profissional como motorista e a limitação
profissional, além da realidade do mercado de trabalho, (viii) tendo em vista a gravidade da
doença que o acomete e a ineficácia dos tratamentos já aplicados, é absolutamente
improvável a pronta recuperação, sendo devido o benefício de aposentadoria por invalidez.
Contrarrazões do Evento 39.

DATA DE NASCIMENTO: 18/05/1969 (Atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Motorista.

DOENÇA: Dedo em gatilho a direita.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 25/10/2018, alegando que, por ser portador de
dedo em gatilho e diabetes mellitus, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar
a atividade habitual de motorista. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
04/10/2018 (Evento 1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Encaminhamento médico, datado em 23/08/2018, informando que o paciente
possui dedos em gatilho e há necessidade de tratamento cirúrgico. 

(ii) Laudo médico, datado em 13/09/2018, atestando que o paciente é portador
de dedos em gatilho, em grau IV, tendo limitação parcial e temporária para trabalhar, em
virtude da dificuldade de movimento dos dedos e da mão.

(iii) Laudo médico, datado em 30/08/2018, atestando o diagnóstico de
macroadenoma hipofisário não funcionante.

(iv) Laudo médico, datado em 04/05/2018, atestando que o paciente é portador
de diabetes mellitus tipo II e macroprolactinoma, tendo iniciado tratamento endocrinológico
na data em questão, ainda apresentando quadro clínico descompensado.

  A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 08/02/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, por ser portador de dedo
em gatilho a direita, estava total e temporariamente incapacitado para o trabalho habitual. 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
concedendo o benefício de auxílio-doença nº 624.840.866-5, desde 04/10/2018, sob a
seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder  auxílio-doença NB
31/624.840.866-5 desde 4/10/2018 com sua conversão em aposentadoria por invalidez, com
renda majorada em 25% em razão de assistência permanente de terceiros, ou auxílio-acidente.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/624.840.866-5, formulado em
4/10/2018, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO8).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou  dedo em gatilho à
direita (quesito 3, evento 15).  Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de motorista profissional (quesitos 6-7). Atestou limitação para carregar
peso (quesito 8). Concluiu que há incapacidade temporária para o trabalho (quesito 13).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 24, PET1). 

O autor impugnou a conclusão do laudo pericial (evento 26). Alegou que: 
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O fato de o autor ter realizados cirurgias anteriores não afasta a possibilidade de cura e
não comprova que o procedimento cirúrgico futuro falhará.

O autor alegou que:

O juiz realmente não está adstrito ao laudo pericial. O perito é apenas seu auxiliar na
apuração da matéria fática que exija conhecimentos técnicos. Todavia, não é menos verdade
que somente poderá ser proferida decisão contrária à manifestação técnica do expert se, nos
autos, houver outros elementos e fatos provados que fundamentem tal entendimento. Na falta
de elementos que possam seguramente infirmar as conclusões do expert, deve-se prestigiar a
conclusão da prova técnica.O juiz realmente não está adstrito ao laudo pericial. O perito é
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apenas seu auxiliar na apuração da matéria fática que exija conhecimentos técnicos. Todavia,
não é menos verdade que somente poderá ser proferida decisão contrária à manifestação
técnica do expert se, nos autos, houver outros elementos e fatos provados que fundamentem tal
entendimento. Na falta de elementos que possam seguramente infirmar as conclusões
do expert, deve-se prestigiar a conclusão da prova técnica.

O autor alegou que:

A idade avançada e o baixo grau de instrução são fatores que não autorizam presumir a
impossibilidade de recuperação da capacidade para o trabalho. No máximo, eles poderiam
inviabilizar a reabilitação profissional, caso comprovada incapacidade definitiva para a
atividade habitual.

Está comprovada a incapacidade para o trabalho. Embora tenha considerado temporária a
incapacidade, o perito confirmou que o tratamento cirúrgico constitui o único método
terapêutico capaz conduzir à recuperação da autora. De acordo com o art. 101 da Lei nº
8.213/91, “o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista
inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico
a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue,
que são facultativos”. 

Há interpretação de que, se a cirurgia constituir o único meio conhecido para a recuperação
da capacidade para o trabalho, tal como deu a entender o perito, a incapacidade laboral
deve ser considerada definitiva, ou, pelo menos, de duração indefinida. Penso de forma
diferente. O autor não é obrigado a se submeter  a procedimento cirúrgico, mas o artigo não
define que o benefício concedido será automaticamente aposentadoria por
invalidez. Ninguém  pode ser considerado inválido ad eternum por opção, se há tratamento
para o seu mal , a não ser que o tratamento seja comprovadamente arriscado ou
experimental. É necessário conjugar a liberdade individual com a proibição de
comportamento contraditório. Dessa forma, o autor tem direito a auxílio-doença, pois sua
incapacidade não se reveste de definitividade plena.

O autor tem direito ao auxílio-doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque
não ficou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho. O autor não tem direito ao
acréscimo de 25% por necessidade de assistência permanente de terceiros, porque essa
vantagem só pode ser deferida aos beneficiários de aposentadoria por invalidez. Ficou
prejudicado o pedido de concessão de auxílio-acidente.

A perita examinou o autor em 8/2/2019 (evento 6) e estimou o início da incapacidade em
13/9/2018 (evento 10). Na data do requerimento administrativo, em 4/10/2018, o autor estava
incapacitada para o trabalho.

O autor tem direito ao auxílio-doença NB 31/624.840.866-5 desde o requerimento
administrativo, em 4/10/2018.
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De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.  A perita estimou
a recuperação do autor no prazo de três meses após o procedimento cirúrgico.

Para o autor ter tempo hábil de realizar o procedimento cirúrgico, caso tenha interesse, e se
recuperar, arbitro a DCB em seis meses, contados do exame pericial, ou seja, em 8/8/2019.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-
doença NB 31/624.840.866-5 desde  4/10/2018, mantendo o pagamento do benefício pelo
menos até 8/8/2019.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação.Os valores deverão ser corrigidos com correção
monetária desde a data em que eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de
mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices
oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE
870947 (em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral. Em não sendo
definido,até o trânsito em julgado, a modulação dos efeitos da decisão, ou sendo fixado
momento posterior ao da presente demanda, os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

O somatório das prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação, acrescido de 12
prestações vincendas, fica limitado a 60 salários mínimos. Se aquele somatório tiver atingido
60 salários mínimos, a acumulação de novas parcelas a esse montante inicialmente definido
somente se dará em relação às prestações que se vencerem a partir de um ano a contar da
data do ajuizamento (TRF4, IRDR 5033207-91.2016.4.04.0000, Rel. Maria de Fátima Freitas
Labarrère, acórdão publicado em 04/05/2017).

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar em 30 dias o benefício previdenciário,
observados os seguintes parâmetros:

Segurado = ANDERSON NUNES COSTA

 

CPF = 07061539798

Conceder o auxílio-doença NB 31/624.840.866-5 desde  4/10/2018

DCB = 8/8/2019

DIP = data da sentença

Arbitro multa de R$ 100,00 por dia útil civil (com ou sem expediente judiciário) com base no
art. 537 do CPC. A incidência da multa começa a partir do dia seguinte ao término do prazo
assinalado para cumprimento pela APSADJ.
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Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

O valor dos honorários periciais antecipados à conta de verba orçamentária deverá ser
incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do tribunal (art. 12, § 1º, da Lei nº
10.259/2001).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos.

Nota-se que os laudos médicos particulares apresentados aos autos coadunam
com a perícia, para afirmar a existência da incapacidade, em caráter total e temporário. 

Portanto, não faz jus o autor ao benefício de aposentadoria por invalidez, uma
vez que, não há, nos autos, documento capaz de demonstrar incapacidade total e definitiva.

Desse modo, entende-se que o autor não apresentou nenhum argumento ou
elemento de prova que pudesse modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem custas. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da
justiça nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307798v17 e do código CRC 85f85c6f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5014664-58.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANDERSON NUNES COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça nos autos, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376000v2 e do código CRC d376fa61.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5001753-14.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUIZA DESTEFANI PILON (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente o pedido autoral de concessão de auxílio-doença com conversão em aposentadoria
por invalidez. Em suas razões recursais (Evento 52), o réu alega, em síntese, que não se
justifica a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, pois, conforme laudo
pericial, a autora é passível de submeter-se ao programa de reabilitação. Contrarrazões do
Evento 55.

DATA DE NASCIMENTO: 21/06/1969 (atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Lavradora.

DOENÇA: Espondiloartrose em coluna lombar e cervical.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 18/04/2018, alegando que, por ser portadora
de fortes dores na coluna, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
habitual de lavradora. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
18/12/2017 (Evento 1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 16/12/2017, informando a existência de problemas
ortopédicos na região lombar, em tratamento ambulatorial, perante o qual não apresenta
melhora, solicitando afastamento.

(iii) Laudo de estudo eletroneuromiográfico de membros superiores e inferiores,
datado em 02/03/2017, indicando que a paciente é portadora de mononeuropatia múltipla.
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A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 03/07/2018, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, portadora de espondiloartrose em
coluna lombar e cervical, estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que
(i) a paciente se queixa de dor lombar e é portadora de espondiloartrose em coluna lombar e
cervical, (ii) a autora se apresenta bem ao exame físico, com joelho direito e coluna cervical
nas condições normais e discreta dor na coluna lombar, contudo, sem restrições, (iii) o
parecer foi pautado no exame físico e nos laudos e exames particulares apresentados, (iv) a
periciada não tem condições de exercer a atividade habitual, pois, apesar de não se encontrar
incapacitada no ato pericial, as enfermidades em questão evoluem com piora ao se manter o
labor habitual, (v) a autora tem dificuldade de deambular longas distâncias ou longos
períodos, em carregar peso, em ficar de pé por longos períodos e em subir escadas, (vi) a
incapacidade da examinada teve início há aproximadamente 06 meses, e tem caráter
definitivo, (vii) é possível que a autora realize atividades administrativas, durante a qual fique
sentada a maior parte do tempo, como atividades de escritório, portaria e afins.

 Após a juntada do laudo pericial, a parte ré não se manifestou.

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faz jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença com sua
conversão em aposentadoria por invalidez.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/621.325.856-0, formulado em
18/12/2017, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para
o trabalho (evento 1, OUT17).

A autora alegou ser segurada especial. O segurado especial tem direito ao auxílio-doença
mesmo sem recolher contribuições, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda
que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número
de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

Para o auxílio-doença, o período de carência é de doze contribuições mensais, conforme art.
24 da Lei nº 8.213/91. Logo, o autor precisa comprovar exercício de atividade rural em regime
de economia familiar durante doze meses no período imediatamente anterior ao requerimento.

O INSS não controverteu a alegação de segurada especial da autora. A perícia médica do
INSS realizada em 26/1/2018 qualificou a autora como "segurada lavradora" (evento 22).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou espondiloartrose na
coluna lombar e cervical (quesito 4, evento 13). Afirmou que a autora não possui aptidão para
exercer a atividade habitual de lavradora (quesitos 6-7). Atestou limitação para deambular
longas distâncias ou longos períodos, dificuldades em carregar peso, dificuldades em ficar em
pé por longos períodos e subir escadas (quesito 8). Concluiu que há incapacidade de definitiva
para o trabalho (quesito 13). Considerou viável a reabilitação profissional em atividades
administrativas, durante a qual fique sentada na maior parte do tempo, como funções em
escritório, portaria e afins.

O INSS formulou proposta de acordo, com a qual a autora não concordou (evento 28). 

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 33).
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O perito avaliou que a incapacidade para o trabalho é definitiva e considerou possível a
reabilitação profissional. Essa avaliação foi feita exclusivamente sob o ponto de vista clínico e
físico. Ocorre que as condições pessoais do segurado também são relevantes para efeito de
definir a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho, conforme enunciado na
Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização: “Uma vez reconhecida a incapacidade
parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para
a concessão de aposentadoria por invalidez”.

A autora, nascida em 21/6/1969, tem 49 anos de idade. A idade não impediria a reabilitação
profissional, mas, em se tratando de pessoa radicada no meio rural, é difícil imaginar a
disponibilidade de atividade compatível com as restrições físicas diagnosticadas e que possa
garantir o sustento do segurado. A autora poderia ser reabilitada para atividade urbana, mas
ela não pode ser obrigada a migrar da sua região para buscar emprego, sob pena de ofensa
ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Considero que a autora está definitivamente incapacitada para sua atividade habitual e
insuscetível de reabilitação profissional. Tem, portanto, direito à aposentadoria por invalidez.
Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O perito examinou a autora em 2/7/2018 (evento 5) e estimou o início da incapacidade há
aproximadamente seis meses (quesito 10). Assim, na data do requerimento administrativo, em
18/12/2017, a autora estava incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/621.325.856-0 desde o requerimento
administrativo, em 18/12/2017, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o
exame pericial, em 2/7/2018

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder auxílio-doença NB
31/621.325.856-0 desde 18/12/2017, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB
em 2/7/2018.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. O
somatório das prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação fica limitado a 60
salários mínimos.

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar imediatamente o benefício previdenciário,
observados os seguintes parâmetros:

Segurado = MARIA LUIZA DESTEFANI PILON

 

CPF = 11690182709
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Conceder o auxílio-doença NB 31/621.325.856-0 desde 18/12/2017 e convertê-lo em
aposentadoria por invalidez com DIB em 2/7/2018

RMI/RMA = salário mínimo

DIP = 01/12/2018

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

O valor dos honorários periciais antecipados à conta de verba orçamentária deverá ser
incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do tribunal (art. 12, § 1º, da Lei nº
10.259/2001).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Diante das conclusões periciais, nota-se que a parte autora encontra-se parcial e
definitivamente inapta ao exercício de seu labor habitual, indicando a possibilidade de
reabilitação para atividade diversa, contudo, tal análise se pauta apenas no quadro clínico da
examinada.

Com efeito, impõe-se, no presente caso, aplicar o entendimento consolidado na
súmula n. 47 da TNU: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz
deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de
aposentadoria por invalidez”.

Isso porque, analisando as condições pessoais da autora, nota-se que ela nasceu
em 21/06/1969 (Evento 1), atualmente com 50 anos de idade, possui baixa escolaridade,
e exerce a atividade de lavradora. In casu, entende-se que não é plausível a reabilitação
para exercício de outra atividade, uma vez que estaria além da atual capacidade da autora
realizar funções em meio urbano.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O réu, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000315265v15 e do código CRC 0321eb34.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001753-14.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUIZA DESTEFANI PILON (AUTOR)
ADVOGADO: ANA CARINA AZEVEDO RIBEIRO (OAB ES027002)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376006v3 e do código CRC 5b5afffe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000286-82.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DAMIAO MESSIAS SAMPAIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 50, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) é portador de gonartrose grau V e geno varo nos joelhos, motivo pelo qual possui muita
dor e dificuldade para deambular, (ii) necessita de ser afastado  para tratamento, (iii) a perícia
médica, de forma contraditória e absurda, concluiu que ele não possui incapacidade
laborativa, (iv) padece de incapacidade laborativa, tendo em vista os esforços físicos que a
sua profissão exige, e (v) a sentença proferida merece reforma, uma vez que contraria toda a
documentação médica juntada nos autos.  

Contrarrazões do INSS (Evento 53, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 16/8/1964 (atualmente com 55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: mecânico (conforme perícia judicial).

DOENÇA: artrose bilateral dos joelhos (conforme perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 22/5/2018, alegando que, por ser
portador de GONARTROSE GRAU V e GENO VARO NOS JOELHOS, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de mecânico. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 5/7/2017. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 6/6/2012 a 30/11/2012 e 21/3/2013 a 25/8/2017 (Evento 35, OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou o laudo médico, datado em 4/4/2018,
informando gonartrose grau V e geno varo nos joelhos, causando muita dor e dificuldade para
deambular, sendo-lhe indicado artroplastia total dos joelhos.
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A perícia judicial (Evento 19, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 1/10/2018,
por médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor, por ser portador de ARTROSE
BILATERAL DOS JOELHOS (GONARTROSE),  estava incapacitado para o trabalho
habitual (mecânico). 

Destacou o perito que (i) o autor queixa-se de dor nos joelhos e nos ombros, (ii)
provavelmente, a causa da doença é degenerativa, (iii) a doença não decorre do trabalho
exercido, tampouco é oriundo de acidente de trabalho,  (iv) a doença causa limitação
funcional, pois a atividade habitual exige sobrecarga dos joelhos, (v) a limitação é de natureza
parcial e permanente, (vi) a doença possui longo tempo de evolução, vindo a se agravar com
o tempo, (vii) a data provável do início da limitação é 29/3/2018, (viii) está apto a realizar
atividades que não exijam sobrecarga dos joelhos, como porteiro, vigia, cobrador, caixa e
auxiliar administrativo, (ix) não foi submetido à cirurgia dos joelhos.

Como se observa, embora o perito judicial reconheça a incapacidade da parte
autora para exercer a sua atividade habitual (mecânico), consignou que ele está apto a realizar
atividades que não exijam sobrecarga dos joelhos, como porteiro, vigia, cobrador, caixa e
auxiliar administrativo, isto é, pode ser reabilitado para outra atividade profissional. 

O art. 62 da Lei 8.213/1991 dispõe que o "O segurado em gozo de auxílio-
doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade". Consta, nos autos,
que o INSS submeteu o autor ao processo de reabilitação profissional, conforme o laudo
SABI, datado em 25/8/2017 (Evento 35, OUT1), informando que ele recebeu o certificado de
conclusão de curso de tecnologia e atendimento em recepção e portaria.

Assim, considerando que o autor foi reabilitado para atividade profissional
compatível com o seu estado clínico, não há que se falar em concessão de benefício por
incapacidade, registrando-se que, havendo agravamento do quadro de saúde, o autor pode
formular novo pedido administrativo. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311545v32 e do código CRC 605f319b.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000286-82.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DAMIAO MESSIAS SAMPAIO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376024v2 e do código CRC 125dcaef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000091-75.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ALESSANDRA CORREA FEITOSA PAULON (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, determinando
a implantação do benefício em 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso.

Em suas razões, alega, em síntese, que (i) o  valor da multa fixada na sentença
extrapola os limites da razoabilidade, podendo ocasionar um verdadeiro enriquecimento
ilícito, sendo que a autarquia não possui qualquer interesse em resistir à ordem judicial, (ii)
além disso, a multa é desproporcional, levando-se em conta o valor do benefício
previdenciário a ser pago, motivo pelo qual deve ser, portanto, excluída a referida multa ou,
não sendo o caso, reduzida, (iii) o prazo de 30 dias para cumprimento da ordem judicial deve
ser ampliado para 45 dias, nos termos do art. 41-A, §5°, da Lei 8.213/1991,  e (iv) para a
atualização das parcelas pretéritas, deve-se determinar a aplicação da TR como índice de
correção monetária, tendo em vista que o Ministro Luiz Fux  proferiu decisão atribuição de
efeito suspensivo aos embargos de declaração até a publicação do acórdão a ser proferido
pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810/STF).

VOTO

Com relação à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.  Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta
por cento) do valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida
a aplicação da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso.

No que tange ao prazo de 30 dias para cumprimento da tutela provisória de
urgência, deve-se ressaltar que é justo e adequado, não se confundindo esse prazo com aquele
previsto no art. 41-A, § 5°, da Lei 8.213/1991 (“O primeiro pagamento do benefício será
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efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da
documentação necessária a sua concessão”). Por ser obrigação de fazer e benefício de
natureza alimentar, a imediata implantação do benefício deve ocorrer, no máximo, em 30
dias. Esse é o entendimento da jurisprudência desta TR/ES.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 158



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 318/557

5000091-75.2019.4.02.5002 500000266261 .V3 JES10515© JES10769

IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a multa diária fixada na sentença em R$ 100,00 (cem reais). Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266261v3 e do código CRC b8e359aa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000091-75.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALESSANDRA CORREA FEITOSA PAULON (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS VANDERMUREN BRUM (OAB ES020430)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária fixada na
sentença em R$ 100,00 (cem reais). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376057v2 e do código CRC a1482b93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5006912-35.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AGLE DE LELLES TRABACH (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 42) que
acolheu o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 59), o INSS alega, em síntese,
ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente, tendo requerido a revogação da multa, bem como o aumento do prazo para
cumprir a tutela para 45 dias. Contrarrazões apresentadas (Evento 62).

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca da fixação da multa na
sentença e do prazo para cumprimento da tutela de urgência.

Sobre a aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se razoável o valor da multa diária cominada pela
sentença (R$ 100,00), de modo que não merece retoques.

No mais, também se mostra razoável o prazo fixado na sentença para o
cumprimento da tutela em 30 dias, ante a natureza alimentar do benefício pleiteado.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
condenação em custas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000319753v4 e do código CRC 5cb73b7e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5006912-35.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AGLE DE LELLES TRABACH (AUTOR)
ADVOGADO: ALINE DA SILVA TORRES BORTOLOZZO (OAB ES027516)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem condenação em custas. Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376312v2 e do código CRC 83a42bce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000497-36.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 41 do Evento 50) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de obscuridade em razão de a  TNU, através do PEDILEF 0506698-
72.2015.4.05.8500/SE, ter fixado a tese (Tema 177), no sentido de que não é possível ao
Poder Judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o início
do processo, através da perícia de elegibilidade, uma vez que, dentre outras hipóteses, a
análise da possibilidade de readaptação é multidisciplinar, levando em conta não somente
critérios médicos, mas também sociais, pessoais etc., e seu sucesso depende de múltiplos
fatores que são apurados no curso do processo. Também suscita omissão no julgado em razão
do critério adotado para a atualização monetária da dívida fazendária, tendo em vista que o o
Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da decisão da
Corte tomada no Recurso Extraordinário (RE) 870947, acerca da correção monetária de
débitos da fazenda pública, aos processos sobrestados nas demais instâncias, até que Plenário
aprecie pedido de modulação de efeitos do acordão daquele julgado. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o
encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez
condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à
reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre
a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de
constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.
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O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença
desde 23/2/2018,  devendo ser mantido o benefício, pelo menos, durante o período em que
estiver participando do processo de reabilitação profissional para atividade compatível com o
seu estado clínico, ou em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
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federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso e a ele dar provimento para  reconhecer os vícios
no julgado embargado, que se encontra em descompasso com a tese fixada, pela TNU,
no PEDILEF 05066987220154058500, para derminar o encaminhamento da parte autora para
análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, enquanto estiver em gozo
de auxílio-doença, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das
circunstâncias fáticas após o acórdão. Quanto ao critério de atualização das parcelas
pretéritas, deve haver a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266828v5 e do código CRC ae25eb0a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 160



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 326/557

5000497-36.2018.4.02.5001 500000376118 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5000497-36.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRESSA MASSALAI ALVARES (OAB ES022591)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e a ele dar provimento para reconhecer os vícios no julgado embargado, que se
encontra em descompasso com a tese fixada, pela TNU, no PEDILEF
05066987220154058500, para derminar o encaminhamento da parte autora para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, enquanto estiver em gozo de
auxílio-doença, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias
fáticas após o acórdão. Quanto ao critério de atualização das parcelas pretéritas, deve haver a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE
870947, com repercussão geral), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376118v2 e do código CRC de49e547.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0105439-03.2015.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SANDRA MARIA MOIZES MACEDO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 39, Reclno1), a autora alega, em síntese, que (i) está total e
temporariamente incapacitada para qualquer atividade laborativa, não apresentando
possibilidade de reabilitação profissional e (ii) está acometida de lombociatalgia em membro
superior esquerdo, que se trata de doença grave e por isso deve ser considerada como caso de
isenção de carência. Contrarrazões no Evento 43 - CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 13/01/1979 (40 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Auxiliar de serviços gerais

DOENÇA: Artrose da coluna lombar

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 18/03/2015, alegando que, por ter sofrido
uma queda no seu ambiente de trabalho e ser portadora de lombalgia e hérnia discal lombar,
estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar de
serviços gerais. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 19/10/2014 (16° dia
de afastamento da autora). Consta, nos autos, que requereu auxílio-doença em 12/01/2015
(Evento 1, OUT2).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 10/01/2015, informando que a autora está em
tratamento para lombalgia e hérnia discal lombar. Indicação não cirúrgica e previsão inicial
de tratamento 30 dias.
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(ii) Laudo médico, elaborado em 25/03/2015, informando que a autora está em
pós-operatório de artrodose de coluna lombar e necessita de 90 dias para recuperação. Sem
condições de trabalhar.

(iii) Laudo médico, elaborado em 08/04/2015, informando que a autora está em
pós-operatório de artrodese de coluna lombar com colocação de 06 parafusos e necessita de
90 dias de afastamento.

(iv) Declaração de fisioterapeuta, Atestados de afastamento, exames e
receituários médicos.

A perícia judicial (Evento 14 - OUT10), por sua vez, elaborada em 02/03/2017,
por médico especialista em Neurologia e Clínica Médica, concluiu que a autora, embora fosse
portadora de degeneração da coluna lombar, não estava incapacitada para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) a autora teria se acidentado em 06/11/2014 em seu local de trabalho,
(ii) continuou a trabalhar até 29/12/2014, quando não conseguiu mais trabalhar, (iii) realizou
cirurgia em 25/03/2015 e que, após a cirurgia, a periada relata persistência dos sintomas
dolorosos que a impediram de retornar a seu labor, (iv) durante o exame pericial, a periada
estava lúcida, orientada, havia instabilidade de humor, pesou 84.300 e mediu 159 cm, (v) foi
observado cicatriz cirúrgica, em fase final de cicatrização, (vi) lesão não consolidada, (vii) a
periciada apresentava instabilidade emocional, irritação, verborréia, sinais de transtorno de
ansiedade generalizada, mas não havia incapacidade mental, (viii) o susposto acidente
trabalho não estão contidos nos documentos técnicos como CAT, Boletim de atendimento
médico referente ao acidente ou Boletim de ocorrências, (ix) a relação causa efeito entre o
suposto acidente trabalho e o dano atual é improvável, (x) o fator etiológico de maior
evidência no dano da periciada foi a lesão e degeneração da coluna lombar, (xi) a
incapacidade da autora é total e temporária, (xii) documentos médicos contidos nos autos,
nos permitem afirmar que a incapacidade da periciada foi progressiva e iniciou-se em
29/12/2014, (xiii) a limitação ocupacional da periciada teria se iniciado em 29/12/2014, mas
a incapacidade total e temporária (observada no ato médico pericial) teria iniciado em
24/02/2017, após segunda cirurgia da coluna lombar, (xiv) no ato pericial havia incapacidade
total e temporária, (xv) a capacidade laboral definitiva não pode ser estabelecida, não havia
consolidação do dano da periciada, (xvi) sugere nova avaliação pericial.

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que faria
não jus ao benefício pleiteado, em razão de não estar comprovada o requisito da qualidade de
segurada, sob a seguinte fundamentação:

"No presente caso, a perícia médica judicial realizada em 02/03/2017 (fls.
176/188) constatou que a parte autora é portadora de degeneração da coluna
lombar. 

Na oportunidade, o expert afirmou que o autor apresenta incapacidade total e
temporária. 

Indagado sobre o início da incapacidade, o perito fixou ambiguamente duas
datas: 29/12/2014 (quesito 04 autor) e 24/02/2017 (quesitos 3,4,5 e 7 do réu).
Todavia, apesar da ambigüidade do perito, não é caso de conversão em
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diligência do feito, uma vez que tanto em um caso, como em outro, a parte
autora não tem direito ao benefício. Senão vejamos. 

Observando estes marcos fixados e o CNIS em anexo, verifica-se que a autora
não preenche o período de carência necessário para a concessão do benefício
pleiteado (12 contribuições – Art. 15, inciso I, da Lei 8.213/91) na primeira data
(29/12/2014), pelo fato de só ter apenas três contribuições junto com a
Autarquia Federal (27/10/2014 – 01/2015). 

Com relação à segunda data, 24/02/2017, analisando o CNIS anexo à sentença,
observo que a autora já havia perdido a qualidade de segurado no referido
marco, uma vez que a mesma possui vínculo empregatício apenas até 01/2015,
tendo excedido o período de graça previsto no art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91
(12 meses). 

Destarte, em que pese à existência da incapacidade laborativa, que daria ensejo
ao auxílio-doença, não restou comprovada, nas datas supracitadas, a carência e a
qualidade de segurado, devendo a demanda ser julgada improcedente. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC."

Conforme observou a sentença, de acordo com o laudo pericial, a autora é
portadora de degeneração da coluna lombar e sua incapacidade é decorrente
dessa lesão, que teria iniciado em 29/12/2014 (quesito 04 do autor) e 24/02/2017 (quesito 03,
04, 05 e 07 do réu).

O Cadastro Nacional de Informações Sociais, juntado aos autos, demonstra que
a recorrente manteve vínculo como empregado doméstico até janeiro de 2015, não tendo
voltado a contribuir para o sistema.

Dessa forma, em 29/12/2014, a autora não teria preenchido carência para
recebimento do benefício, uma vez que não tem 12 contribuições, e em 24/02/2017 já não
possuía mais qualidade de segurada. E, ao contrário do que sustenta a parte autora, a sua
patologia não está prevista na Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998/2001 e não é isenta
de carência.

A autora, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000289328v17 e do código CRC daa206d8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0105439-03.2015.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SANDRA MARIA MOIZES MACEDO (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO SANTOS ARRIGONI (OAB ES011273)
ADVOGADO: ANDREIA FERRARI TORNEIRI (OAB ES008719)
ADVOGADO: GUSTAVO CÉZAR QUEDEVEZ DA VITÓRIA (OAB ES020302)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376146v3 e do código CRC b7f4ea02.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000953-83.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDVALTER HOFFMANN (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS (Evento 66,
EMBDECL1) nos quais alega que o acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de
omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 870.947,
pugnando pela aplicação integral dos  critérios de juros e correção monetária previstos no art.
1ª-F da Lei 9.494/1997 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao
menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a decisão sobre a modulação dos
efeitos e, em consequência, a aplicação do IPCA-E para atualização do RPV/PRECATÓRIO
(e não da condenação), eis que já havia, inclusive, declaração do próprio STF quanto à
constitucionalidade da TR para atualização da condenação “antes da formalização do
RPV/PRECATÓRIO”.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada foi omissa quanto ao critério de atualização das parcelas
atrasadas.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
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para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles dar provimento, nos
termos da fundamentação supra, que passa a integrar o julgado embargado. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000273502v4 e do código CRC 61a2a2e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000953-83.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDVALTER HOFFMANN (AUTOR)
ADVOGADO: JAMILSON SERRANO PORFIRIO (OAB ES006985)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles dar provimento, nos termos da fundamentação supra, que
passa a integrar o julgado embargado. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375679v2 e do código CRC bfed18ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 0009338-89.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO EDUARDO GUMEIRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (Evento 113) nos
quais alega que o acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de omissão quanto ao
arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, uma vez que foi vencedora no recurso
inominado por ela interposto.

VOTO

A Lei 9.099/95 assim dispõe acerca das custas e honorários sucumbenciais no
âmbito dos Juizados Especiais Cíveis:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de
advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente,
vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e
vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da
causa. (gn)

Insta registrar que a correta interpretação do dispositivo legal é aquela em que
“vencido” representa aquele que foi “vencido no recurso” e não “no litígio”. Nesse sentido:

Enunciado 57 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais (FONAJEF): Nos Juizados
Especiais Federais, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios.

In casu, a parte autora é a recorrente, e a parte ré a recorrida. Tendo em vista
que foi dado provimento ao recurso interposto pela parte autora (recorrente), inexiste
condenação em honorários para a parte ré (recorrida).

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293311v5 e do código CRC 41f26151.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0009338-89.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO EDUARDO GUMEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375685v2 e do código CRC 03dcfd15.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0040111-39.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDVANDA LEBARCH DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de auxílio-reclusão. Em suas razões recursais (Evento 45,
OUT28), a autarquia alega, em síntese, que não havia coabitação e nem união estável entre a
autora e o recluso. Aduz também pela aplicação da Taxa Referencial (TR) (taxa de
remuneração básica da caderneta de poupança), na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009, para efeito de correção monetária do valor da
condenação. Contrarrazões no Evento 59, CONTRAZ1.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de ação ajuizada por EDVANDA LEBARCH DOS SANTOS, em face
do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a
concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão relativo ao segurado
MAYCON SILVA RISO, na condição de companheiro da Autora.

O requerimento administrativo foi formulado em 18/11/2015 (fl. 17), indeferido
sob alegação de falta de qualidade de dependente da Autora.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido. 

O pedido autoral encontra fundamento no art. 201, IV, da Constituição Federal,
bem como no art. 80 da Lei nº 8.213/91.

O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário que, assim como a pensão por
morte, tem por objetivo evitar danos à dignidade humana dos dependentes do
segurado considerando que este, preso, não teria condições de contribuir para o
sustento daqueles. 

A contingência que fundamenta este benefício é a prisão do segurado, que, em
razão de sua reclusão, não possa auxiliar na subsistência de seus dependentes. 
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Desse modo, o encarceramento do segurado que, mesmo privado da liberdade,
continue a receber remuneração da empresa ou esteja em gozo de
auxíliodoença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço, não
ensejará a outorga do auxílio-reclusão aos seus dependentes.

A norma inserta no caput do art. 80 da Lei nº 8.213/91 expressa a correlação
entre o auxílio-reclusão e a pensão por morte, prescrevendo que o primeiro será
concedido nas mesmas condições do segundo.

Assim, com base na interpretação dos dispositivos referentes à pensão por
morte, chega-se à conclusão de que o deferimento do auxílio-reclusão
dependerá de: 

a) comprovação do recolhimento à prisão, sem recebimento de remuneração; 

b) comprovação da existência do vínculo jurídico (qualidade de segurado) entre
o instituidor do benefício e o INSS, na data da prisão;

c) comprovação de ser a parte autora dependente do instituidor do auxílio
quando este foi recolhido à prisão, de acordo com o disposto no art. 16 da Lei nº
8.213/91; 

d) comprovação de ser o último salário-de-contribuição do segurado inferior ao
valor estabelecido como “baixa-renda” pela legislação.

Vale ressaltar que tanto a pensão por morte quanto o auxílio-reclusão dispensam
o atendimento de carência, na forma do art. 26, inc. I, da Lei nº 8.213/91. 

Entretanto, há uma diferença essencial entre essas prestações, já que, com
fundamento no princípio da distributividade, o legislador constitucional
determinou que o auxílio-reclusão somente fosse concedido aos segurados de
“baixa renda”, sendo assim considerados os que possuíssem remuneração
mensal inferior a R$ 360,00, valor este que é atualizado anualmente (art. 13 da
EC nº 20/1998). 

Muito se discutiu na doutrina e jurisprudência sobre os parâmetros para aferir a
carência financeira apta a ensejar a concessão desse benefício. Sobre a questão,
o Supremo Tribunal Federal manifestou-se da seguinte forma em julgamento
com repercussão geral reconhecida: 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS
CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIORECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO
AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO
INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA
RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO. I - Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição, a renda do
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segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do
benefício e não a de seus dependentes. II - Tal compreensão se extrai da redação
dada ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que restringiu o universo
daqueles alcançados pelo auxílio reclusão, a qual adotou o critério da
seletividade para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários. III - Diante
disso, o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
inconstitucionalidade. IV - Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF -
RE 587365, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno.
REPERCUSSÃO GERAL. DJe 07/05/2009) 

Assim, adotando o posicionamento esposado pelo Supremo, os rendimentos
auferidos pelo segurado é que devem ser apreciados para fins de concessão do
auxílio-reclusão, e não a renda de seus dependentes. 

No caso concreto, observa-se que o recolhimento do segurado à prisão restou
comprovado através do Atestado de Permanência Carcerária de fl. 24, o qual
informa que o instituidor foi preso em 17/06/2015, tendo cumprido pena em
Regime Fechado. 

Outrossim, a condição de segurado do recluso restou incontroversa, não
havendo insurgência do réu neste aspecto. MAYCON mantinha contrato de
trabalhado em vigência no momento da reclusão ocorrida em 17/06/2015 (fls.
47 e 19/23). 

No tocante ao critério da baixa-renda, de acordo com extrato do CNIS -
Cadastro Nacional de Informações Sociais, apresentado pelo INSS em sede de
contestação, o instituidor recebeu sua última remuneração no valor de R$
488,98 (fls. 47/48), inferior, portanto, ao valor fixado pela Portaria
Interministerial Portaria MPS/MF nº 13, de 09.01.2015, conforme se verifica na
tabela abaixo:

(...)

No mais, todos os demais salários-de-contribuição estão abaixo do valor fixado
pela Portaria Ministerial.

Quanto à condição de companheira do recluso, algumas considerações devem
ser feitas. Inicialmente, registre-se que o réu aponta divergência entre os
comprovantes de residência em nome da Autora e em nome do Instituidor (fls.
43/45). 

Com efeito, a respeito dos comprovantes de residência em nome do recluso,
foram acostados aos autos os de fls. 30, 33/34 e 55, todos iguais (R. Maranhão,
417, Planalto Serrano, CEP. 29178-585), respectivamente, emitidos nas datas de
02/04/2016, 04/10/2014, 03/06/2015, 31/10/2015 e 02/09/2017. Já em relação à
Autora, foram acostados às fls. 32, 53/54 os comprovantes de residência com o
mesmo endereço acima, emitidos, respectivamente, em 15/11/2015, 30/08/2017
e 10/09/2017. 
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Por outro lado, a Autora junta aos autos contrato de locação de imóvel
localizado na Rua Rio de Janeiro, 179, Planalto Serrano, datado de 29/12/2014 e
com firma reconhecida em momento posterior à prisão, em 23/12/2015 (fl. 29).
Observa-se que tal endereço é repetido na inicial e na fatura da Cesan de fl. 10,
emitida em 18/04/2016, sendo essa a divergência apontada pelo INSS.

No entanto, todas as três testemunhas foram unânimes em afirmar que a Autora
vivia em união estável com o segurado, aproximadamente, dois anos antes da
reclusão. 

Além disso, corroboram a condição de companheira da Requerente, a escritura
pública de união estável de fls. 27/28, embora lavrada após a prisão do
instituidor, em 24/07/2015, e o próprios comprovantes de residência com
endereço em comum. 

Dessa forma, considero provada a união estável entre EDVANDA e MAYCON. 

Assim, entendo presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício
do auxílio-reclusão à Autora. 

Contudo, tendo em vista que, em depoimento pessoal, a Autora esclarece que
iniciou o namoro com o segurado em 29/12/2013, tendo passado a coabitar com
ele cerca de dois meses depois, conclui-se que a união estável teria se iniciado
menos de dois anos antes da reclusão; nos termos do disposto nos artigos 80 e
77, §2.º, inciso V, alínea b, da Lei n.º 8.213/91do CPC, o pagamento do
benefício consistirá em, no máximo, 04 (quatro) prestações vencidas, podendo
tal quantitativo ser inferior, a depender da data de saída da prisão do segurado
instituidor, a ser comprovada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para condenar o Réu a: 

a) CONCEDER à parte-Autora, EDVANDA LEBARCH DOS SANTOS,
inscrita no CPF sob o n.º 134.942.537-06, o benefício de Auxílio-Reclusão,
devido desde a DER, em 18/11/2015, até a data da soltura, limitado a 4 (quatro)
prestações e condicionado à comprovação pela Autora do período em que o
instituidor esteve recolhido à prisão, por meio de certidão de órgão competente,
que deverá ser apresentada na fase de cumprimento de sentença; e RMI a
calcular pelo INSS"

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida.

No mais, de acordo com a jurisprudência do STJ, a coabitação não é requisito
indispensável para caracterização da união estável. Assim, e nos termos do art. 46 da Lei
9.099/1995, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
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Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 
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Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300214v6 e do código CRC 58f24f7d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0040111-39.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDVANDA LEBARCH DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375899v2 e do código CRC e900d48f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5015994-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JULIA DE OLIVEIRA SANTOS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRENTE: TANIA MARA DE OLIVEIRA SOUZA (PAIS) (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de auxílio-reclusão. Em suas razões recursais (Evento 51),
alega, em síntese, que (i) a renda a ser considerada não é a do segurado, mas a de seus
dependentes, uma vez que, estando preso, não tem como prover o sustento de sua família, que
passa por dificuldades para se manter, (ii) há divergência causada pela redação do art. 13 da
EC 20, a respeito da renda a ser considerada para a concessão de auxílio-reclusão, se seria a
do segurado ou do dependente, (iv) a renda dos dependentes deve servir como parâmetro para
o recebimento do benefício já que eles serão os titulares, (v) a parte autora conta com 15 anos
e não possui qualquer rendimento, (vi) o Tema 896 do STJ estabelece que, para o segurado
que não exerce atividade laboral remunerada no momento da prisão, há ausência de renda,
não devendo ser avaliado o último salário-de-contribuição e (vii) apesar de o salário-de-
contribuição do segurado ser superior ao limite legal, deve ser aplicado o entendimento do
STJ para considerá-lo nulo. Contrarrazões do INSS (Evento 55).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/1991 dispõe
que o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/1999 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.
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Assim, afasta-se a tese arguida pela parte autora (menor impúbere) no sentido
de que sua renda deveria ser considerada para a concessão do benefício, diante do
entendimento do STF ora exposto.

No caso, percebe-se que a prisão do segurado, pai da parte autora, foi realizada
em 8/3/2016 (Evento 1, OUT17). Em fev/2016, a remuneração do recluso foi de R$1.750,52
(Evento 1, EXTR10). 

Portanto, nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF nº 01, de 8/1/2016,
verifica-se que a diferença entre o limite legal vigente à época (R$ 1.212,64) e o valor do
último salário-de-contribuição do segurado foi superior a quinhentos reais (quinhentos reais),
o que afasta a possibilidade de concessão do auxílio-reclusão aos seus dependentes.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos e
pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000297938v10 e do código CRC fcd10a5e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5015994-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JULIA DE OLIVEIRA SANTOS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: NAYDHER SILVA BERGER (OAB ES023047)

RECORRENTE: TANIA MARA DE OLIVEIRA SOUZA (PAIS) (AUTOR)
ADVOGADO: NAYDHER SILVA BERGER (OAB ES023047)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375985v2 e do código CRC e2cec3a6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5001874-30.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA FELIPE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão. Em suas razões recursais (Evento
14), a autora alega, em síntese, que (i) a sentença extraiu as remunerações do segurado a
partir dos meses anteriores à sua prisão, em especial os meses de setembro e outubro de 2017,
(ii) a superação do limite de remuneração definido em lei como "baixa renda" pode ser
afastado se a condição social de carência dos recursos mínimos para a manutenção familiar
for comprovada, (iii)  é esposa do segurado, o que gera a presunção de dependência
econômica, (iv) a única fonte de renda era a do segurado e (v) a família encontra-se em
situação de hipossuficiência, o que possibilita a concessão do benefício. Contrarrazões do
INSS (Evento 18).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

Nota-se, portanto, que as condição de hipossuficiência familiar não constitui
requisito à concessão do benefício, pautado por critérios objetivos. Dessa forma, ainda que a
parte autora tenha apresentado documentos para comprovar a alegada carência de recursos
(Evento 14, OUT2), o auxílio-reclusão depende de condições diversas das apontadas nas
razões recursais, motivo pelo qual os documentos não serão analisados.

A prisão do segurado ocorreu em 8/11/2017 (Evento 1, PROCADM8, p.5). Em
nov/2017, houve recebimento de remuneração proporcional aos dias trabalhados (Evento 1,
PROCADM8, p.19), num montante de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o
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qual, ampliado para termos mensais, perfaz o valor de R$2.062,50 (dois mil e sessenta e dois
reais e cinquenta centavos).

 Nota-se que a sentença mencionou os meses de setembro e outubro de 2017 em
virtude de a remuneração do mês de novembro ser proporcional a apenas oito dias de
trabalho. Dessa forma, ilustrativamente, pontuou-se o recebimento do total de R$3.872,00 em
out/2017 e de R$1.815,00 em set/2017.

Dessa forma, independente da utilização do valor proporcional em nov/2017 ou
do montante auferido nos meses anteriores, mencionados pela sentença, a renda do segurado
supera o limite de R$1.292,43, estabelecido pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 8, de
13/1/2017, vigente à época do recolhimento à prisão.

Assim, deve ser mantida a sentença proferida por seus próprios fundamentos e
pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304101v13 e do código CRC 6bc917bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001874-30.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA FELIPE (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376534v2 e do código CRC 3d72cc51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000894-80.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA CAROLINY DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: ITALO ROCHA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde 20/3/2018, data da prisão do
segurado. Em suas razões recursais (Evento 28), a autarquia alega, em síntese, que (i) o limite
de renda paro o ano do encarceramento (2018) era de R$1.319,18, (ii) o termo de rescisão
revela que o segurado recebeu salário de R$512,58 pelos 11 dias que trabalhou em set/2017,
(iii) a renda mensal dessa competência, considerando o mês de 30 dias, seria de R$1.397,94,
portanto, superior ao limite previsto na legislação e (iv) a renda deve ser verificada por meio
do último salário-de-contribuição. Contrarrazões da parte autora (Evento 39).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/1991 dispõe
que o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/1999 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

Compulsando os autos, nota-se que, na data da prisão, em 20/3/2018, o
instituidor do benefício requerido (Rodrigo Rocha Faria) encontrava-se em situação de
desemprego e que sua última contribuição foi vertida em set/2017 (Evento 1, ANEXO4, p.6),
quando seu vínculo empregatício com a Garantia Serviços Especializados Ltda. foi encerrado
(Evento 1, ANEXO4, p.8).

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/99 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se o segurado não
possui renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado,
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deve-se considerar o salário de contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo
do que qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036
do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se
o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da
Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se
encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral
de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa
renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado
no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da
perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para
o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso
Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a
concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel.
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA
FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão
(art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não
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exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no
mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução
8/2008 do STJ. 

(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

 Desta maneira, com base no entendimento acima, estando o segurado
desempregado à época do encarceramento, mas tendo mantido a qualidade de segurado, os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício foram cumpridos, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença proferida.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307460v8 e do código CRC 61823185.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000894-80.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA CAROLINY DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA (OAB ES019369)

RECORRIDO: ITALO ROCHA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA (OAB ES019369)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376101v2 e do código CRC 44f59a69.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5001998-25.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WALLACE SALINO CHRIST GERA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: ALCIONI SALINO CHRIST (PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão, com efeitos retroativos a 15/7/2015.
Em suas razões recursais (Evento 39), a autarquia alega, em síntese, que o último salário-de-
contribuição recebido pelo segurado foi superior ao previsto na legislação, conforme consta
no CNIS. Contrarrazões da parte autora (Evento 43).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

No caso, a prisão do segurado ocorreu em 14/7/2015 (Evento 1, PROCADM8,
p.5) e sua última remuneração atingiu um montante de R$1.093,52, no mês de mar/2014
(Evento 7, PET2), com inclusão das verbas rescisórias (Evento 1, OUT7, p.2). 

Nota-se que, no período posterior, o segurado não contraiu novo vínculo de
emprego e o CNIS não registra, na data da captura, a existência de salário-de-contribuição em
nome do recluso (Evento 7, PET2).

Para a concessão do auxílio-reclusão, importa, segundo o art. 13 da EC 20/1998,
que o segurado tenha baixa renda no momento em que foi preso. O segurado que se encontra
desempregado tem renda zero, sendo irrelevante se o último salário-de-contribuição teve
valor superior aos parâmetros legais.
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No Tema 896 (julgamento em 22/11/2017), o STJ fixou a tese de que o recluso
em período de graça tem renda zero. Assim, conforme o entendimento dominante da Corte
Superior, quando o recluso mantém a qualidade de segurado e comprova o desemprego na
data do encarceramento, fica assegurado o recebimento do benefício aos dependentes, pelo
princípio in dubio pro misero.

A rescisão do último vínculo empregatício, com a sociedade empresária Difiltro
Indústria e Comércio Ltda., ocorreu em 6/3/2014, sem justa causa (Evento 1, OUT7, p.2),
motivo pelo qual o genitor da parte autora fez jus ao recebimento de seguro-desemprego, com
pagamento da última parcela em set/2014 (Evento 1, PROCADM8, p.11). 

Dessa forma, comprovada a situação de desemprego involuntário, nos termos do
art. 15, §2º, da Lei 8.213/1991, a extensão do período de graça possibilitou a projeção da
qualidade de segurado até 2016.

Portanto, considerando que a renda do recluso no momento da prisão era igual a
zero e que ele mantinha a exigida qualidade de segurado, o auxílio-reclusão é devido à sua
dependente.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304574v12 e do código CRC 510bdcc1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5001998-25.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALCIONI SALINO CHRIST (PAIS) (AUTOR)
ADVOGADO: AMAURY FRANCIS SANTOS LADEIA DE BRITO (OAB ES025089)

RECORRIDO: WALLACE SALINO CHRIST GERA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376110v2 e do código CRC 2cc2ebef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5000110-18.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ELISMAR DIAS LOPES RUBIM DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, determinando, em favor da parte
autora, a averbação de vínculo empregatício existente de 1/1/1990 e 28/12/1996, para todos
os fins de direito.

Em suas razões recursais (Evento 48), a autora alega, em síntese, que (i) embora
a sentença tenha reconhecido a prestação de serviços à sociedade empresária Colimpre a
partir de 1989, o dispositivo determinou a averbação do vínculo apenas a partir de 1990, (ii)
houve erro material não sanado em sede de embargos de declaração, (iii) a documentação
probatória demonstra que a admissão ocorreu em 1/1/1989 e (iv) não deve haver prejuízo por
erro material nos pedidos, quando a causa de pedir, a documentação e os depoimentos
comprovam o direito. Contrarrazões do INSS (Evento 53).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 41), alega, em síntese, que (i) o
pedido da parte autora tem suporte em decisão proferida pela Justiça do Trabalho, na qual foi
reconhecida a relação de emprego, e (ii) na demanda trabalhista não foi pleiteado o
reconhecimento do vínculo alegado, tratando-se apenas de verbas rescisórias e horas extras.
Contrarrazões da parte autora (Evento 49).

VOTO

A autora relata, em sua peça de ingresso, a existência de vínculo empregatício
não averbado no CNIS, mas reconhecido por meio de reclamatória trabalhista, entre 1/1/1989
e 28/12/1996. No entanto, ao elencar os pedidos, solicitou apenas a averbação do período de
1/1/1990 a 28/12/1996. 

Assim, a sentença julgou procedente a demanda para reconhecer os reflexos
previdenciários a partir de 1/1/1990. A parte autora opôs embargos de declaração, os quais
tiveram provimento negado, sob o fundamento de que consta, na inicial, pedido expresso
apenas em relação ao lapso iniciado em 1/1/1990.

 Em que pese o pedido autoral destoar da narrativa contida na peça inicial, passo
a analisar a possibilidade de averbação a partir de 1/1/1989, aplicando o disposto no art. 322,
§2º do CPC/2015, que preconiza a interpretação do pedido segundo o conjunto postulatório e
a boa-fé.
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Na inicial, consta a seguinte descrição sobre os fatos:

A Requerente manteve relação de emprego com a empresa COLIMPRE –
Conservação, Limpeza e Prestação de Serviços LTDA entre as datas de 01 de
janeiro de 1989, como auxiliar de escritório, sendo promovida em janeiro de
1990 ao cargo de contadora, tendo permanecido prestando serviços à empresa
até a data de 28 de dezembro de 1996, conforme documentos em anexo.

A sentença, por sua vez, confirma o vínculo, com base em ação trabalhista
acostada aos autos, aduzindo o seguinte:

(...)

No caso dos autos, verifico a existência de documentos suficientes para o
reconhecimento do vínculo.

A autora ajuizou ação visando ao recebimento de verbas rescisórias quanto ao
vínculo em referência, conforme se verifica do Evento 1, OUT5.

Com efeito, na inicial dessa reclamatória, ajuizada logo após a demissão, restou
esclarecido que a autora fora admitida em 01/01/1989 e demitida em
28/12/1996. Alegou ainda na inicial trabalhista que a autora teve a CTPS
assinada pelo sócio da COLIMPRE, Sr. Adilio Luiz Gonzaga, por um período e
após pela COLIMPRE em 1996.

Ainda que não tenha havido pedido expresso de anotação da CTPS, é fato que a
sentença julgou procedente o pedido de condenação de verbas rescisórias
(Evento 1, OUT9) - com cognição exauriente, uma vez que houve contestação -,
o que pressupõe o labor durante o período alegado pela autora.

A prova oral foi satisfatória, tendo sido comprovado o labor pelo período
requerido, assim como a prática da empregadora em não assinar CTPS ou
promover pagamentos para o INSS.

Sendo assim, merece a autora a procedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO  PROCEDENTE o pedido, para condenar o INSS a
averbar, em favor da parte autora, o vínculo entre 01/01/1990 e 28/12/1996 para
a empregadora COLIMPRE, para todos os fins de direito, inclusive para
emissão de CTC.

(...)

Dessa forma, sendo certo que a autora laborou entre 1/1/1989 e 28/12/1996 na
sociedade empresária Colimpre - Conservação, Limpeza e Prestação de Serviços Ltda. e que
sua postulação inicial como um todo indica que o requerimento refere-se à averbação do
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período a partir de 1/1/1989 e não apenas 1/1/1990, como indicado no pedido, deve ser
reconhecido o intervalo em questão, com vistas ao disposto no já mencionado art. 322, §2º,
do CPC/2015.

Quanto à possibilidade de aproveitamento do vínculo empregatício reconhecido
na Justiça do Trabalho para fins previdenciários, a jurisprudência do STJ firmou o
entendimento de que a sentença trabalhista (homologatória de acordo) pode ser considerada
como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço prescrito no
art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o
exercício da atividade laborativa nos períodos alegados (STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no
AREsp 308370 RS 2013/0062174-0, Rel. Min. Castro Meira, DJe 12/9/2013).

No caso, nota-se que houve sentença de mérito (e não sentença homologatória
de acordo) reconhecendo os benefícios laborais pleiteados e seus reflexos na relação
empregatícia (Evento 1, OUT9). Além disso, percebe-se que a própria empregadora, ao se
manifestar sobre os cálculos da liquidação, toma como base o período de 1/1/1989 a
28/12/1996, não havendo dúvidas sobre a existência do vínculo no período alegado pela
autora (Evento 1, OUT8, p.2). 

Dessa forma, as verbas trabalhistas reconhecidas em sentença devem integrar os
salários-de-contribuição utilizados no período base de cálculo do benefício de aposentadoria.
O fato de a autarquia não ter integrado as lides trabalhistas não lhe isenta de cumprir os
efeitos reflexos que advêm da coisa julgada ocorrida naquelas respectivas demandas.

Sobre o dever de o INSS de considerar vínculo empregatício reconhecido em
sentença laboral, no cômputo de aposentadoria, vale registrar o julgado a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA
POR INTERPOSTA. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 

I - Remessa oficial tida por interposta, na forma da Súmula 490 do STJ. II -
Considerando o êxito do segurado nos autos da reclamatória trabalhista, resta
evidente o direito ao recálculo da renda mensal inicial do benefício por ele
titularizado, uma vez que os salários-de-contribuição integrantes do período-
básico-de-cálculo restaram majorados em seus valores. III - O fato de a
Autarquia não ter integrado a lide trabalhista não lhe permite se furtar dos
efeitos reflexos emanados da coisa julgada ocorrida no âmbito daquela
demanda. IV - Restou efetuado o recolhimento das contribuições
previdenciárias na demanda trabalhista, tendo sido preservada a fonte de custeio
relativa ao adicional pretendido, não existindo justificativa para a resistência do
INSS em reconhecê-los para fins previdenciários, ainda que não tenha integrado
aquela lide. Ainda que assim não fosse, de rigor a acolhida da pretensão do
demandante, tendo em vista que não responde o empregado por eventual falta
do empregador em efetuar os respectivos recolhimentos. (...)

(TRF, 3ª REGIÃO, AP 00398156220174039999, DJ 28/2/2018).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 169



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 362/557

5000110-18.2018.4.02.5002 500000306023 .V15 JESX51415© JES10515

Assim, como não se trata de mera sentença homologatória de acordo e sim
decisão judicial com base em suficiente conjunto probatório, deve, portanto, ser averbado o
período impugnado a partir 1/1/1989.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso da
parte autora para determinar a averbação do vínculo empregatício contraído com a sociedade
empresária Colimpre - Conservação, Limpeza e Prestação de Serviços Ltda., entre 1/1/1989 e
31/12/1989, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Custas isentas. Honorários
advocatícios devidos pela autarquia em 10% sobre o valor da causa.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306023v15 e do código CRC d5778c6e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000110-18.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELISMAR DIAS LOPES RUBIM DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB ES010884)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para determinar a
averbação do vínculo empregatício contraído com a sociedade empresária Colimpre -
Conservação, Limpeza e Prestação de Serviços Ltda., entre 1/1/1989 e 31/12/1989,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Custas isentas. Honorários advocatícios
devidos pela autarquia em 10% sobre o valor da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375715v2 e do código CRC e00e74dd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0033815-98.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: DERLY DE FATIMA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especiais apenas os períodos de 02/02/1977 a 16/09/1977, 08/11/1977 a 03/02/1978,
01/07/1983 a 16/07/1986 e 13/10/1986 a 27/11/1990.

Em suas razões recursais (Evento 43), o autor alega, em síntese, que (i) a
sentença é nula por cerceamento ao seu direito de defesa, pois houve sim a instrução do
processo administrativo previdenciário com toda a prova documental e pericial documentada
de que dispunha no momento de formulação do requerimento administrativo, (ii) não se pode
exigir do segurado que ele possua todas as provas documentais e periciais documentadas de
todas as sociedades empresárias a que presta serviços, (iii) apesar de juridicamente possuir o
poder de autotutela e poder de inspeção do ambiente de trabalho dos segurados, a autaquia
previdenciária simplesmente não realiza tais inspeções, inclusive nos processos
administrativos com requerimento de concessão de benefícios previdenciários, (iv)
restou demonstrada a boa-fé e a lealdade processual do segurado, pois diligenciou para
obtenção de todas as provas que poderia obter com as empresas em que laborou, (v) deveria o
magistrado a quo deferir a produção de prova pericial a fim de complementar a prova
documental apresentada, principalmente no que diz respeito à eficácia ou não de EPI, (vi)
no ARE 664.335 RG/SC, o STF, em 09/12/2014, ao enfrentar o Tema 555(Fornecimento de
Equipamento de Proteção Individual - EPI como fator de descaracterização do tempo de
serviço especia), o STF fixou a tese no sentido de que, "na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria".

O INSS, em suas razões de Evento 42, alega que (i) no PPP apresentado pela
autora, não existe indicação de responsável pelos registros ambientais nos períodos
impugandos, (ii) por não ter havido responsável pelos registros ambientais no período
laborado pela autora, os referidos períodos não podem ser computados como tempo especial,
(iii) no PPP apresentado, não constam responsáveis pelos registros ambientais (médico ou
engenheiro do trabalho) em relação ao período de 02/02/1977 a 27/11/.1990, e (iv) não
havendo a informação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
responsável pela monitoração e pelos registros ambientais no período trabalhado pela autora,
não há como o período ser considerado especial.

Contrarrazões de Evento 48 e Evento 49. 
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VOTO

Inicialmente cumpre registrar que não se vislumbra o alegado cerceamento ao
direito de defesa do autor. Isso porque o autor requer a produção de prova pericial para
comprovar a alegada exposição a agentes novivos no local de trabalho em que prestou
serviços como empregado e a realização de prova pericial desse tipo (de natureza complexa),
em sede de juizados especiais, atentaria contra os princípios norteadores insculpidos no art. 2º
da Lei nº 9.099/1995 ("O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a
conciliação ou a transação").

Dos períodos impugnados pelo INSS 

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial nos períodos de
02/02/1977 a 16/09/1977, 08/11/1977 a 03/02/1978, 01/07/1983 a 16/07/1986 e 13/10/1986 a
27/11/1990. O INSS, em suas razões, formula tese no sentido de que não houve a indicação
dos responsáveis pela monitoração ambiental no PPP apresentado, motivo pelo qual, segundo
a autarquia, não haveria como reconhecer a a especialidade. 

Todavia, compulsando o PPP emitido pela empresa Atlantic Venner do Brasil
S/A, relativo ao período de 2/2/1977 a 27/1/1990, nota-se que houve sim a indicação dos
profissionais responsável pelos registros ambientais (o médico do trabalho Rogério B. Roseti,
CRM/ES 2580), inclusive em todo o período impugnado, presumindo-se assim a elaboração
de laudo técnico. 

Considerando que a autarquia apresentou alegação que não corresponde à
realidade dos fatos, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Dos períodos impugnados pelo autor

O autor ajuizou a ação objetivando o reconhecimento de tempo especial nos
períodos de 02/02/1977 a 16/09/1977, 08/11/1977 a 03/02/1978, 13/10/1986 a
27/11/1990, 01/12/1998 a 18/11/2003, 14/11/2003 a 06/09/2006, 01/09/2007 a 11/09/2012
e 08/03/2013 a 13/04/2016. Assim, considerando o tempo reconhecido na sentença, passa-se
a analisar os períodos de 01/12/1998 a 18/11/2003, 14/11/2003 a 06/09/2006, 01/09/2007 a
11/09/2012 e 08/03/2013 a 13/04/2016. 

Para o período de 01/12/1998 a 18/11/2003, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Macel Comercial Ltda. demonstrando que exerceu a atividade de frentista, com
exposição a hidrocarbonetos aromáticos (outros derivados de petróleo). As atividades
consistiam em "atender clientes, abastecer carros etc.". Ocorre que não há indicação do
responsável técnico que realizou a monitoração ambiental, o que presumiria a elaboração de
laudo técnico. Consta o uso de EPI eficaz.

Para o período de 14/11/2003 a 6/9/2006, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Comercial Ralori Ltda. demonstrando que exerceu o cargo de frentista, estando
exposto a ruído com intensidade de 80,4 dB (abaixo do limite previsto em lei, de acordo com
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os Decretos ns.  2.172/1997 e 4.882/2003), tendo como atribuição, dentre outras, "prestar
serviços aos clientes, tais como abastecimento de veículos e outros serviços correlatos".
Consta o profissional habilitado que realizou a monitoração ambiental, presumindo-se a
elaboração de laudo técnico. Consta também o uso de EPI eficaz. 

Para o período de 1/9/2007 a 11/9/2012, o autor apresentou o PPP expedido pela
empresa Posto de Serviços Serra Linda Ltda. demonstrando que ele laborou como frentista,
mas não há a indicação dos agentes nocivos à saúde a que eventualmente esteve exposto,
tampouco o registro do profissional habilitado que teria promovido a monitoração ambiental.

Para o período de 08/03/2013 a 13/04/2016, não houve a juntada de nenhum
documento que pudesse sinalizar a alegada especialidade.

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
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critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.
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(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:
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PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Com relação ao período de 01/12/1998 a 18/11/2003, o PPP não indica
o responsável técnico que realizou a monitoração ambiental, o que presumiria a elaboração de
laudo técnico. Todavia, o documento sinaliza o exercício de atividade de frentista e o contato
habitual e permanente com gasolina, que, conforme já exposto, contém benzeno. Assim, deve
ser reconhecido o exercício de atividade especial.

Em relação ao período de 14/11/2003 a 6/9/2006, o autor apresentou o PPP com
indicação de exposição a ruído com intensidade abaixo do limite permitido em lei. Porém, o
documento indica as atividades desenvolvidas como frentista, dentre elas, "prestar serviços
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aos clientes, tais como abastecimento de veículos e outros serviços correlatos", ou seja, o
contato habitual e permanente com gasolina, que contém benzeno. Assim, deve ser
reconhecido o exercício de atividade especial.

 No que tange ao período de 1/9/2007 a 11/9/2012, não há, no PPP, nem sequer
a indicação de exposição a agentes nocivos à saúde (campos em branco), tampouco a
descrição das atividades desenvolvidas. Assim, não há como reconhecer a especialidade
requerida. 

Já quanto ao período de 08/03/2013 a 13/04/2016, não houve a juntada de
nenhum documento que pudesse sinalizar a alegada especialidade, não havendo o que se falar
em reconhecimento de tempo especial. 

Segundo o § 8º do art. 68 do Decreto 3.048/1999:

A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador,
contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, documento que a ele
deverá ser fornecido, por cópia autêntica, no prazo de trinta dias da rescisão do seu contrato
de trabalho, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação aplicável.

No caso, caberia ao autor, em caso de negativa de fornecimento de PPP ou de
laudo técnico ou da retificação desses documentos, ajuizar ação em face das empresas
empregadoras, na Justiça do Trabalho, para fins de comprovação, nesta Justiça Federal, do
exercício de atividade especial. Quanto à perícia no local de trabalho, conforme já exposto,
em sede de juizados especiais federais, a prova pericial dessa natureza é incompatível com o
rito sumário. 

Dessa forma, devem ser averbados, como tempo especial, além dos períodos
reconhecidos na sentença, os períodos de 01/12/1998 a 18/11/2003 e 14/11/2003 a 6/9/2006.

A sentença apurou que, na DER, o autor contava com 27 anos, 11 meses e 20
dias de tempo contributivo. Os acréscimos decorrentes dos períodos ora reconhecidos como
especiais não são suficiente para a concessão da aposentadoria requerida em 13/4/2016
(carência de 30 anos):

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
02/02/1977 06/09/1977                     217            1,20                260     -      8   17
26/09/1977 21/10/1977                       26            1,00                  26     -     -    26
08/11/1977 03/02/1978                       88            1,20                106     -      3   15
01/07/1983 16/07/1986                   1.112            1,20             1.334      3     7   26
13/10/1986 27/11/1990                   1.507            1,20             1.808      4   11   14
04/04/1995 15/09/1997                     896            1,00                896      2     5   14
01/12/1998 18/11/2003                   1.814            1,20             2.177      5   11   18
14/11/2003 06/09/2006                   1.028            1,20             1.234      3     4   17
01/08/2007 10/08/2007                       10            1,00                  10     -     -    10
01/09/2007 11/09/2012                   1.838            1,00             1.838      5    -    13
08/03/2013 29/02/2016                   1.089            1,00             1.089      2   11   25
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 Total:           10.778    29     6   11
         

Também não reuniu a carência necessária para obtenção de aposentadoria
especial naquela data, conforme tabela a seguir:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
02/02/1977 06/09/1977                     217            1,00                217     -      7     4
08/11/1977 03/02/1978                       88            1,00                  88     -      2   27
01/07/1983 16/07/1986                   1.112            1,00             1.112      3    -    17
13/10/1986 27/11/1990                   1.507            1,00             1.507      4     1   17
01/12/1998 18/11/2003                   1.814            1,00             1.814      4   11   20
14/11/2003 06/09/2006                   1.028            1,00             1.028      2     9   24

         
 Total:             5.766    15     9   17

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso da autora para determinar a averbação, como tempo especial, dos períodos de
01/12/1998 a 18/11/2003 e 14/11/2003 a 6/9/2006, mantendo-se a sentença quanto aos
demais aspectos. Sem custas. Honorários advocatícios devidos pela autarquia em 10% sobre o
valor da causa. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000302647v51 e do código CRC 390e0e70.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0033815-98.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: DERLY DE FATIMA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: CELSO JOSE DE CARVALHO (OAB ES018718)
ADVOGADO: JOUSELI RODRIGUES BARBOSA (OAB ES018484)
ADVOGADO: IGOR LOPES LELES (OAB ES030671)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da autora para determinar a
averbação, como tempo especial, dos períodos de 01/12/1998 a 18/11/2003 e 14/11/2003 a
6/9/2006, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas. Honorários
advocatícios devidos pela autarquia em 10% sobre o valor da causa, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375713v2 e do código CRC 06d49505.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0034177-69.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO PEDRO VIEIRA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como  pelo INSS em
face da sentença que julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo
especial os períodos de  03/05/2000 a 02/04/2001, de 04/12/2006 a 30/09/2010, de
23/11/2010 a 23/05/2011, de 05/07/2012 a 02/03/2016 e de 25/02/2016 a 24/04/2017. 

Em suas razões de Evento 44, o INSS alega que (i)  a atividade de vigilante não
está prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda
(no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964), (ii) para que a atividade de vigilante
possa ser enquadra no item citado, imprescindível a comprovação da periculosidade, com
prova de porte de arma de fogo, (iii) no período posterior ao Decreto nº 2.172, de 5/3/1997, o
exercício da atividade de guarda/vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar a
contagem em condições especiais, passando a ser considerados somente os agentes
classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja, não há nenhum item relativo a
periculosidade, (iv) para os períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997 não cabe o
enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto
que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser
considerados como caracterizadores de atividade especial, e (v) no que concerne aos períodos
anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, os elementos probatórios constantes nos autos não
comprovam a periculosidade na atividade desempenhada pela parte autora. 

O autor, em suas razões de Evento 40, alega, em síntese, (i) faz jus ao
reconhecimento de tempo especial de 10/12/1993 a 04/05/1995 e de 21/08/2001 a
14/01/2004, (ii) no que tange ao não reconhecimento da atividade especial no período de
10/12/1993 a 04/05/1995, juntou CTPS e PPP informando que a atividade desempenhada  era
de vigia,  com atribuições de "controlar entrada e saída de pessoas e veículos; zelar pela
segurança patrimonial da empresa e dos funcionários e outros serviços afins”, (iii) tal período
deve ser enquadrado como tempo de serviço especial pela função até a entrada em vigor da
lei 9.032/1995 (independente de comprovação de exposição a agentes nocivos), por
equiparação à função de guarda prevista no código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto nº
53.831/1964, (iv) no que se refere ao não reconhecimento da atividade especial nos períodos
de 10/12/1993 a 04/05/1995 e 21/08/2001 a 14/01/2004 em que exerceu a função de
vigia/vigilante, a Lei 12.740/2012 e a Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) conferiram o caráter especial, bem como a condição perigosa da atividade,
(v)  a atividade dos profissionais de segurança e vigilância é considerada perigosa por força
de Lei, uma vez que a própria profissão, por sua essência, encontra-se na condição de
trabalho perigoso, sendo certo que a Lei 12.740/2012 e a Portaria nº 1.885/2013 apenas
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reconheceram e confirmaram essa condição, concedendo a previsão legal necessária ante a
lacuna anteriormente existente no ordenamento jurídico, (vi) em razão da atividade de
segurança/vigilância ser considerada especial ex lege, não há que se falar em necessidade de
perícia ou elaboração de laudo técnico para que se confirme essa condição, pois a própria lei
já confere essa condição, (vii)  a Carta Magna prevê tratamento diferenciado para aqueles que
desempenham atividades “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física”, conforme preceitua o art. 201, § 1º, (viii) tal tratamento também está previsto no art.
57, caput, da Lei 8.213/1991, (ix)  verifica-se claramente que é objetivo do legislador
assegurar o direito à aposentadoria especial aos trabalhadores que se submetam a atividades
sob condições perigosas, como é o caso dos vigias/vigilantes, e (x) recentemente (em
22/05/2019) o  Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão garantindo o reconhecimento da
atividade especial para vigilantes com ou sem uso de arma de fogo (petição nº 10.679 - RN -
2014/0233212-2).

Contrarrazões do INSS de Evento 49 e contrarrazões do autor de Evento 50.

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
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habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.
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Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

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

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, a sentença reconheceu o exercício de tempo especial nos períodos
de 03/05/2000 a 02/04/2001, de 04/12/2006 a 30/09/2010, de 23/11/2010 a 23/05/2011, de
05/07/2012 a 02/03/2016 e de 25/02/2016 a 24/04/2017 em razão de exercício de atividade de
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vigilante. 

Para o período de 03/05/2000 a 02/04/2001, o PPP emitido pela empresa VSG
Vigilância e Segurança em Geral Ltda. demonstra que o autor laborou como vigilante, com
uso de arma de fogo, sendo que as suas atividades consistiam em "inibir e prevenir qualquer
tentativa de ação criminosa contra os bens patrimoniais sob proteção, utilizando revólver
calibre 38".

Para o período de 05/07/2012 a 02/03/2016,  o PPP emitido pela empresa
Security Segurança Ltda. demonstra que o autor exerceu a função de vigilante, com uso de
arma, tendo como atribuição "vigiar as dependências da empresa contratante".

Para o período de 04/12/2006 a 30/09/2010,  a CTPS demonstra que o autor
laborou como vigilante (demais informações ilegíveis). Não houve apresentação de PPP. 

Para o período de 23/11/2010 a 23/05/2011,  a CTPS demonstra que o autor
laborou como vigilante na empresa Servit Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Não
houve apresentação de PPP, porém há a declaração da empregadora afirmando que ele, no
período em questão, exerceu a função de vigilante "no empenho de inibir e prevenir qualquer
tentativa de ação criminosa contra os bens patrimoniais sob sua proteção, utilizando
revólver calibre 38".

Por fim, para o período de 25/02/2016 a 24/04/2017, não houve apresentação
de CTPS demonstrando o exercício de atividade de vigilante, muito menos o PPP respectivo

Como se observa, para o período de 04/12/2006 a 30/09/2010, não houve prova
de uso de arma de fogo, tampouco algum documento que pudesse sinalizar as atividades
desenvolvidas; para o período de 25/02/2016 a 24/04/2017, nem mesmo a CTPS foi
apresentada. Assim, deve ser afastada a especialidade reconhecida nesses períodos. 

Não obstante o fato de o STJ considerar que a atividade de vigilante é bastante
para reconhecer o tempo especial, nos termos da citada jurisprudência do STJ (Pet.
10.679/RN), o autor não se desincumbiu do ônus de apresentar algum documento que
pudesse demonstrar a exposição à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente.

Registre-se, por fim, mesmo com o afastamento de tempo especial, o autor
reuniu tempo suficiente para obtenção da aposentadoria concedida na sentença, eis que foi
reconhecido também o exercício de labor rural de 11/5/1971 a 30/4/1982 e 1/8/1982 a
25/7/1991 (fatos incontroversos). 

Agora, passa-se à análise dos períodos impugnados pelo autor.

O autor alega que, nos períodos de 10/12/1993 a 04/05/1995 e de 21/08/2001 a
14/01/2004, laborou como vigia/vigilante, atividade considerada especial em razão da
periculosidade inerente à função. 
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Para o período de 10/12/1993 a 04/05/1995, o autor apresentou a CTPS
demonstrando que laborou como vigia na empresa FRISA Frigorífico Rio Doce S/A. Para o
período de 21/08/2001 a 14/01/2004, a CTPS demonstra que ele laborou como vigilante na
empresa Vigilância e Segurança em Geral Ltda.

Considerando que não houve apresentação de PPP relatando as atividades
desenvolvidas em tais vínculos empregatícios, não há que se falar em exercício de atividade
especial. 

A jurisprudência do STJ, embora não exija a utilização de arma de fogo para o
reconhecimento da especialidade do cargo de vigilante, é bem clara, no julgado transcrito
acima, no sentido de que deve haver comprovação da exposição do trabalhador à atividade
nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, não sendo suficiente,
portanto, a  simples referência do cargo na CTPS.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso do INSS para afastar o reconhecimento de tempo especial nos períodos de 04/12/2006
a 30/09/2010 e  25/02/2016 a 24/04/2017, mantendo-se a sentença quanto aos demais
aspectos. Sem custas e condenação em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000286755v24 e do código CRC fa3aa028.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0034177-69.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOAO PEDRO VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do INSS para afastar o
reconhecimento de tempo especial nos períodos de 04/12/2006 a 30/09/2010 e 25/02/2016 a
24/04/2017, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas e condenação
em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376540v2 e do código CRC 1eb8964d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 171

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 381/557

0023883-04.2016.4.02.5050 500000311708 .V19 JES10515© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 0023883-04.2016.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: NELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte autora como pelo
INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo como especiais os períodos de 19/07/1984 a 30/06/1985, 01/07/1985 a
28/02/1987, 01/03/1987 a 30/06/1987, 01/07/1987 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 05/03/97,
01/09/2005 a 23/03/2006, 03/04/2006 a 08/10/2010, 09/10/2010 a 16/02/2011, 13/10/2013 a
12/05/2014 e 13/05/2014 a 31/12/2014.

Em suas razões recursais (Evento 41), o autor alega, em síntese, que (i) ao julgar
a demanda considerando somente os períodos trabalhados até a DER fixada em 14/05/2015, o
julgador equivocou-se, pois deixou de observar a possibilidade de reafirmação da DER, (ii) a
reafirmação da DER consiste em considerar como DER a data em que o segurado satisfez os
requisitos legais que lhe garantem o benefício previdenciário, sendo fruto da cominação do
art. 493 CPC e do art. 690 da IN77/2015, (iii) a previsão legal para a reafirmação da DER na
esfera administrativa consta no art. 690 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77 de 2015,
(iv) também é possível reafirmar a DER fora do processo administrativo, em ação judicial,
em razão da aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil, uma vez que o preenchimento
posterior ao ajuizamento da ação se traduz na ocorrência de fatos novos que possam de
alguma forma modificar o direito da parte, (v) esse, inclusive, é o entendimento pacificado do
STJ, que destaca a possibilidade da reafirmação da DER em resposta ao art. 690 da IN n.
77/2015 e em obediência ao art. 493 CPC, compreendendo que a ocorrência de fatos
supervenientes e que modificam o direito da parte possibilitam a reafirmação da DER, (vi) o
reconhecimento do fato novo e modificativo pode ser observado de ofício pelo magistrado,
(vii) uma vez demonstrada a possibilidade de reafirmação da DER, torna-se necessário
demonstrar que, de fato, há tempo trabalho após o ajuizamento da ação que deve ser
contabilizado para a concessão do benefício, (viii) no caso em tela, o período em questão é o
compreendido entre 15/06/2015 e 08/06/2017, cuja comprovação do labor se dá por meio de
PPP juntado aos autos, (ix) não há duvidas de que o PPP é documento hábil para comprovar o
período trabalhado a fim de possibilitar a inclusão deste período no computo de tempo para
aposentadoria, (x) em relação a juntada de provas, a jurisprudência entende pela possibilidade
de que esta seja realizada até o julgamento de segundo grau, ou seja, ainda que não contasse
nos autos, seria possível juntar as provas do período trabalhado após o ajuizamento no
presente momento do processo, (xi)  a documentação do autos, em especial o PPP recente, é
capaz de comprovar o direito pleiteado, servindo como substrato probatório para a concessão
do benefício requerido, e (xii) considerando a possibilidade de reafirmação da DER e a
existência de documento capaz de comprovar o trabalho pós ajuizamento, estão preenchidos
os requisitos para reconhecimento do período trabalhado, seu cômputo na soma com o
período já reconhecido e a consequente concessão do benefício de aposentadoria.
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Em suas razões recursais (Evento 27), a parte recorrente alega, em síntese, que,
na medição do ruído relativamente ao período posterior a 19/11/2003 (exceto entre
03/04/2006 e 08/10/2010) foi utilizada a técnica da dosimetria, e não a técnica prevista na
NHO 01 da Fundacentro, com informação sobre o NEN (nível de exposição normalizado),
como demanda o art. 68, § 12º, do Decreto 3.048/1999. Alega também que, quanto aos
demais agentes nocivos, os PPPs revelam que havia utilização de EPI eficaz, o que afasta a
especialidade da atividade, como pacificou o STF.

Contrarrazões de Evento 52 e Evento 53.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
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critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.
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(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:
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PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);
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(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
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o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
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exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

Do recurso do INSS

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 19/07/1984
a 30/06/1985, 01/07/1985 a 28/02/1987, 01/03/1987 a 30/06/1987, 01/07/1987 a 28/04/1995,
29/04/1995 a 05/03/97, 01/09/2005 a 23/03/2006, 03/04/2006 a 08/10/2010, 09/10/2010 a
16/02/2011, 13/10/2013 a 12/05/2014 e 13/05/2014 a 31/12/2014.

O INSS impugna os períodos posteriores a 19/11/2003 (exceto o período de
03/04/2006 e 08/10/2010). Assim, resta a controvérsia com relação aos períodos de
01/09/2005 a 23/3/2006, 09/10/2010 a 16/02/2011, 13/10/2013 a 12/05/2014 e 13/05/2014 a
31/12/2014.

Para o período de 1/9/2005 a 23/3/2006, o autor apresentou o PPP expedido por
General Cable do Brasil Ltda. demonstrando que ele laborou como auxiliar de produção e
esteve exposto a ruído com intensidade de 89,5 dB (acima do limite legal), sendo a apuração
do agente por meio de dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso de metodologia
prevista em lei, conforme já exposto. 

Para o período de 09/10/2010 a 16/02/2011, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Sapem do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. demonstrando que esteve exposto a
ruído com intensidade de 96,2 dB (acima do limite legal), sendo a apuração do agente por
meio de dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso de metodologia prevista em lei,
conforme já exposto; além disso, esteve exposto ainda a benzeno, o que autoriza também o
reconhecimento da especialidade, independentemente do uso de EPI eficaz, por se tratar de
agente químico cancerígeno. 

Para o período de 13/10/2013 a 12/05/2014, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Sapem do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. demonstrando que esteve exposto a
ruído com intensidade de 94,9 dB (acima do limite legal), sendo a apuração do agente por
meio de dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso de metodologia prevista em lei,
conforme já exposto; além disso, esteve exposto ainda a benzeno, o que autoriza também o
reconhecimento da especialidade, independentemente do uso de EPI eficaz, por se tratar de
agente químico cancerígeno. 

Para o período de 13/05/2014 a 31/12/2014, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa BW Offshore do Brasil Ltda. demonstrando que esteve exposto a ruído com
intensidade de 87,8 dB (acima do limite legal), sendo a apuração do agente por meio de
dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso de metodologia prevista em lei,
conforme já exposto; além disso, esteve exposto ainda a radiação ionizante, o que autoriza
também o reconhecimento da especialidade, independentemente do uso de EPI eficaz, por se
tratar de agente cancerígeno. 

Dessa forma, mantenha-se a especialidade reconhecida na sentença. 
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Do recurso da parte autora

A autora ajuizou a ação pugnando pela concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição desde a DER. Não houve requerimento de reafirmação da DER com base no
tempo contributivo reunido após a DER e o ajuizamento do feito. 

Não obstante o fato de a questão sobre a possibilidade de inclusão do tempo de
contribuição posterior ao ajuizamento da ação, para fins de concessão de benefício
aposentadoria ainda estar pendente de apreciação pelo STJ (Tema 995: sob o rito dos recursos
repetitivos), esta TR/ES já firmou o entendimento de que é possível a reafirmação da DER
prevista pela IN n. 77/2015 do INSS (redação mantida pela subsequente IN n. 85, de
18/2/2016), também em sede judicial, nas hipóteses em que o segurado implementa todas as
condições para a concessão do benefício após o ajuizamento da ação.

Com efeito, o microssistema dos Juizados Especiais Federais prima pelos
princípios da celeridade e da economia processual, havendo previsão legal para a concessão
do melhor benefício pela própria autarquia previdenciária. 

O cálculo da sentença demonstra que, na DER, em 14/5/2015, o autor não teria
ainda cumprido o período de carência de 25 anos para concessão de aposentadoria especial
(reuniu apenas 17 anos, 7 meses e 18 dias) e também o período de carência de 35 anos para
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (reuniu apenas 34 anos, 5 meses e 12
dias).

Ocorre que o autor comprova que manteve o vínculo empregatício na empresa
BW Offshore do Brasil Ltda., pelo menos até 8/2017, o que demonstraria o cumprimento do
tempo contributivo após a DER/ajuizamento da ação. 

Nota-se que, por outro lado, o INSS foi citado em 31/3/2017 ( Evento 18), ou
seja, antes da implementação do prazo contributivo supracitado, motivo pelo qual deve ser
fixado o início do pagamento do benefício na data da sentença em 6/8/2018, quando a
autarquia passou a incorrer em mora (TNU, PEDILEF 50022416940124047012, DJ
23/10/2015).

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso do autor para determinar a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS desde  6/8/2018, nos termos da
fundamentação, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação.  Sem
custas. Honorários advocatícios devidos pela a em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311708v19 e do código CRC 25ede865.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0023883-04.2016.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: NELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO (OAB ES010192)
ADVOGADO: JEANINE NUNES ROMANO (OAB ES011063)
ADVOGADO: ROGÉRIO NUNES ROMANO (OAB ES013115)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao recurso do autor para determinar a
concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde 6/8/2018, nos termos da fundamentação, mantendo-se a
sentença quanto aos demais aspectos. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação
de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem custas. Honorários advocatícios devidos pela
a em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375719v2 e do código CRC e6ac402a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0033814-82.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GILSON BARBOSA RICATO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor como pelo INSS em face da
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especiais os períodos de 01/01/2003 a 01/07/2013.

Em suas razões recursais (Evento 22), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85 dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.
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O autor, em suas razões (Evento 23), alega que (i) no que tange ao não
reconhecimento da atividade especial no período de 01/07/1992 a 24/01/1996, juntou CTPS e
PPP informando que a atividade desempenhada pelo recorrente era lavador de automóveis,
(ii) na função  de lavador realizava as atividades de higienização e lavagem externa dos
veículos novos ou seminovos após as manutenções ou venda destes, (iii) tal período deve ser
enquadrado como tempo de serviço especial pela função até a entrada em vigor da Lei
9.032/1995 (independente de comprovação de exposição a agentes nocivos), tendo em vista o
previsto no código 1.1.3 do Decreto 53.831/1964, (iv) no que se refere ao não
reconhecimento da atividade especial no período de 03/04/1996 a 17/01/2001, cabe destacar
que, no referido período, na função de frentista executando as atividades de “abastecimento
de veículos, conferencia do nível de água e óleo” esteve exposto a hidrocarbonetos e outros
compostos do carbono e vapores orgânicos, (v) o Anexo nº 13 da NR-15, veiculada na
Portaria MTb nº 3.214/78, reconhece que os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono
são agentes nocivos cancerígenos e, por isso, qualitativos, em que não se exige limite de
tolerância para exposição, (vi)  a partir da alteração promovida pelo Decreto 8.123/2013,
restou estabelecida a possibilidade de avaliação qualitativa para os agentes reconhecidamente
cancerígenos para humanos que estejam devidamente listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, (vii)  caso entendesse necessário, poderia o magistrado ter requerido durante o
curso do processo os laudos periciais da empresa que embasaram o PPP (LTCAT e PPRA),
(viii)  o magistrado cerceou a sua defesa proferindo decisão de surpresa, a qual é vedada pelo
Código de Processo Civil, (ix) não possui culpa pelo fato da empresa não ter informado as
referidas informações, uma vez que o PPP é o resumo dos documentos que ficam em posse da
empresa, os quais em sua maioria não são fornecidos pela empresa, apenas quando é feita a
exigência pela autarquia ou mesmo pelo magistrado, (x) no tocante ao não reconhecimento da
atividade especial no período de 07/10/2013 a 25/01/2015, observa-se que, no citado período,
esteve exposto a ruído, calor e óleos e graxas, conforme PPP apresentado, (xi) realizava
diversas atividades como elaborar planos de manutenção, realizava manutenção de motores,
sistemas e partes de veículos automotores, substituindo peças, reparando e testando
desempenho de componentes e sistemas de veículos, (xii) a exposição a “óleos e graxas”, na
função de mecânico, configura a especialidade da atividade, e (xiii) o simples de fato de
constar, no PPP, a informação de que  tinha exposição a “óleos e graxas” é suficiente para
configurar a especialidade da atividade.

Contrarrazões do autor de Evento 29.

Sem contrarrazões do INSS.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
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(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
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no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
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julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)
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(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):
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(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
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apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
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saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

Do período impugnado pelo INSS (01/01/2003 a 01/07/2013)

Para o período de 1/1/2013 a 1/7/2013, o autor apresentou o PPP expedido pela
empresa Tecvix Planejamentos e Serviços Ltda. demonstrando que esteve exposto a ruído
com intensidade de 93,9 dB (acima do limite legal), apurado com base na NHO-01 da
FUNDACENTRO e na NR-15 (dosimetria). Assim, considerando que o documento revela a
apuração do agente de acordo com a metodologia prevista em lei, deve ser mantida a
especialidade em questão. 

Do período impugnado pelo autor (01/07/1992 a 24/01/1996)
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Para o período de 1/7/1992 a 24/1/1996, o autor apresentou o PPP expedido pela
empresa Contauto Continente Automóveis Ltda. demonstrando que, na função de lavador
(preparação de veículos), ele esteve exposto à umidade (inspeção qualitativa) e ruído em
intensidade abaixo do limite legal (78 dB e 77 dB). 

Porém, o Anexo 10 da NR-15 dispõe que "as atividades ou operações
executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir
danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de
inspeção realizada no local de trabalho". Assim, de fato, não existe limite de tolerância
previsto na NR-15 (não há medição), sendo a caracterização da nocividade por avaliação
qualitativa. 

Por outro lado, a atividade desenvolvida pelo autor (lavador de automóveis) e o
local em que desenvolvia o labor (empresa de serviços automotivos) não sinalizam a
existência de operações executadas em locais alagados ou encharcados. Além disso, consta o
uso de EPI eficaz. 

Dessa forma, deve ser mantida a improcedência do pedido com relação a tal
período. 

Do período impugnado pelo autor (03/04/1996 a 17/01/2001)

Para o período de 3/4/1996 a 17/1/2001, o autor apresentou o PPP expedido pela
empresa Vescovi & Botti Ltda. demonstrando que ele exerceu a atividade de frentista
(abastecimento de veículo) e este exposto a gases e vapores. No campo 14.2, consta que a
atividade consistia em "atender os clientes, abastecer os veículos automotores, verificar nível
de óleo e do sistema de arrefecimento".

A atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que cabe o
enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade normalmente se
dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos (dos quais a
gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados como nocivos à
saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e
que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido
pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de classificar genericamente os
hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.
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Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
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agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar
que, dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e
diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água (Resolução
ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve
e sai na fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada
pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à gasolina,
tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e
não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva
capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE na própria
portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente
do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.
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É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina,
que contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é
comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição dos
frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n.
1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de
prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já
reconhece o exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a
gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019:

EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM. POSSIBILIDADE.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO BENZENO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 56 DO DECRETO 3048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO.

Da análise dos autos e tendo em vista as datas mencionadas no relatório com relação à
decisão de primeira instância, considera-se que o recurso é tempestivo.

A controvérsia gira em torno de:

Recurso do segurado: não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015.

O benefício em questão está previsto no art. 56, do Decreto nº 3.048/1999, que cabe aqui
transcrever:

Art. 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e
cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art.
199-A. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).

Para os segurados filiados à Previdência Social até 16/12/1998, foi assegurada a obtenção de
aposentadoria proporcional com direito adquirido ou após a EC nº. 20/1998, neste último caso
desde que preenchidos os requisitos adicionais de idade mínima de 53 e 48 anos se homem ou
mulher, respectivamente, e tempo adicional de contribuição, pedágio, na forma estabelecida
pelos arts. 187 e 188 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº.
3.048/1999, a seguir reproduzidos:

Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº. 20, de 1998, ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os
requisitos para obtê-la. (...).”

Art. 188. O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de
1998, cumprida a carência exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao
tempo de contribuição, quando, cumulativamente: I - contar cinqüenta e três anos ou mais de
idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: 1. trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se
mulher; e b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por
cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo
constante da alínea ‘a’. (...).
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Em relação à conversão do tempo especial em comum, incide o art. 57, § 5º, da Lei nº.
8.213/1991, que dispõe:

Art. 57. (...). § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (...).

A caracterização e comprovação da atividade especial são regidas pela Legislação
Previdenciária vigente ao tempo de sua prestação, sendo oportuno a transcrição do art. 70 do
Decreto nº. 3.048/1999, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº. 4.827/2003:

Art.70. (...) § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. § 2º
As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade
comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

É indispensável salientar que a manifestação da PERÍCIA MÉDICA do INSS não tem efeito
vinculante aos órgãos julgadores do CRPS, até porque funciona no presente como parte
interessada no processo administrativo. Para reforçar esse entendimento, dispõe o art. 3º da
Instrução Normativa CRPS nº 1/11:

“Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica
ou jurídica, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos, desde que fundamentada a decisão, sob pena de nulidade”.

Destarte, os órgãos julgadores têm o livre convencimento das provas e o reconhecimento de
tempo especial não constitui matéria eminentemente médica, por haver aspectos jurídicos a
serem considerados.

Assim, passamos a julgar.

Insurge-se o segurado contra o não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015,
trabalhados como gerente de posto de gasolina e exposto aos agentes nocivos
hidrocarbonetos, ruído, postura inadequada e acidentes, conforme formulário anexado aos
autos.

Foi realizada diligência a fim de esclarecer o composto do agente hidrocarboneto e em
resposta a empresa afirma que o interessado esteve exposto ao agente nocivo BENZENO.

De se notar que, embora a função seja de gerente, na profissiografia apresentada indica que o
segurado trabalhava no abastecimento de veículos e, ainda que não fosse, não pode se falar
em falta de habitualidade na exposição tendo em vista que o requerente se encontra no
ambiente.

Assim, passível de enquadramento O PERIODO TODO no código 1.2.10 do Anexo I ao
Decreto 83.080/79.

Ressalta-se que o agente BENZENO é cancerígeno e sua simples presença já enseja o
enquadramento do período. Assim, somando-se os períodos enquadrados de 01/09/1997 a
10/03/2015 à contagem efetuada pelo INSS, o segurado implementa o tempo suficiente para a
obtenção do benefício pleiteado (42).
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O interessado requer que seja transformada a espécie 42 em 46 (aposentadoria especial).
Assim, requer-se que o INSS proceda aos cálculos, com os devidos enquadramentos e
apresente ao segurado, para que este escolha o benefício mais vantajoso, nos termos do
Enunciado 5/INSS. Sob esse contexto, assiste razão do segurado.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO DO INTERESSADO, para no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

No caso, considerando que o PPP demonstra que o autor, na função de frentista,
esteve exposto habitual e permanentemente a gasolina, que contém benzeno, inclusive sem
uso de EPI, deve ser reconhecida a especialidade de 3/4/1996 a 17/1/2001.

 Do período impugnado pelo autor (07/10/2013 a 25/01/2015)

Para o período de 7/10/2013 a 25/1/2015, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Peixoto Bezerra e Cia Ltda. demonstrando que, na função de mecânico, esteve
exposto a óleos minerais e graxas. No campo 14.2, consta que as atividades consistiam,
dentre outras, em "elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores,
sistemas e partes de veículos automotores, substituir peças, reparar e testar desempenho de
componentes e sistemas de veículos". Fez uso de EPI eficaz. 

Nos termos do § 2º do art. 68 do Decreto 8.123/2013, que deu nova redação do
Decreto 3.048/1999, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas com
potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. 

No caso em apreço, o hidrocarboneto aromático é substância derivada do
petróleo e relacionada como cancerígena no Anexo nº 13-A da Portaria 3.214/78 NR-15 do
Ministério do Trabalho: "Agentes Químicos, hidrocarbonetos e outros compostos de
carbono...", com "Manipulação de óleos minerais ou outras substâncias cancerígenas afins". 

Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade de 7/10/2013 a 25/1/2015.

Da análise do tempo contributivo

O autor, na inicial, requereu o reconhecimento de tempo especial e a concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais desde 22/9/2016 (DER)
e, subsidiariamente, a reafirmação da DER, se for o caso. 

Consta, nos autos, que o INSS apurou, na DER, o tempo contributivo de 29
anos, 1 mês e 23 dias, considerando todos os períodos laborados como tempo comum. 

Com o acréscimo correspondente ao reconhecimento da especialidade nos
períodos de 3/4/1996 a 17/1/2001, 01/01/2003 a 01/07/2013 e 7/10/2013 a 25/1/2015  e com
base no espelho do CNIS acostado aos autos, tem-se o seguinte tempo contributivo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
02/05/1983 01/12/1986                   1.310            1,00             1.310      3     7     2
01/04/1987 22/08/1987                     144            1,00                144     -      4   22
09/10/1987 11/08/1989                     673            1,00                673      1   10     4
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13/06/1990 06/05/1991                     328            1,00                328     -    10   24
01/07/1992 24/01/1996                   1.303            1,00             1.303      3     6   26
03/04/1996 17/01/2001                   1.751            1,40             2.451      6     8   18
13/08/2001 23/08/2001                       11            1,00                  11     -     -    11
17/09/2001 31/12/2002                     471            1,00                471      1     3   15
01/01/2003 01/07/2013                   3.835            1,40             5.369    14     8   16
07/10/2013 31/01/2015                     482            1,40                675      1   10     6
17/05/2015 27/05/2015                       11            1,00                  11     -     -    11
14/06/2015 20/06/2015                         7            1,00                   7     -     -      7
27/07/2015 18/08/2015                       23            1,00                  23     -     -    23
21/09/2015 15/07/2016                     299            1,00                299     -      9   25

         
         

 Total:           13.075    35     9   26

 

Dessa forma, faz o autor jus à concessão de aposentadoria por tempo
contribuição com proventos integrais desde a DER. 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso do autor, reconhecendo o exercício de tempo especial de 3/4/1996 a 17/1/2001 e
7/10/2013 a 25/1/2015, para fins de conversão em tempo comum, e determinando a
concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em 22/9/2016. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos pelo INSS em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307430v42 e do código CRC 57858cac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 173



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 411/557

0035277-71.2017.4.02.5050 500000320058 .V3 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 0035277-71.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROBSON CONCEICAO RAMOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 16/10/1984 a 16/5/1989, 29/4/1995 a 31/10/1996, 1º/1/1997 a 31/10/2000 e 1º/9/2001 a
26/1/2016 e determinando a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais (Evento 58), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) os PPPs não contêm elementos para a comprovação da efetiva exposição aos agentes
nocivos, uma vez que não estão acompanhados de histograma ou memória de cálculos
(medição única da pressão sonora), (ii) o Autor não apresenta as medidas do ruído obtidas
durante a jornada de trabalho, pois o PPP não se refere à média ponderada, devendo ter
informado a exposição média durante toda a jornada de trabalho, não observando as
determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, e (ii) as informações apresentadas no PPP
não permitem afirmar que a exposição do autor ao agente ruído foi acima do limite de
tolerância e de forma habitual e permanente, não sendo possível saber qual foi o nível médio
de exposição  durante toda a jornada de trabalho, posto que se adotou a técnica de ‘picos de
ruído’, em que se considera apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores
mínimos. 

Contrarrazões do autor (Evento 62). 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).
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O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).
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Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)
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(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.
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Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";
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(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
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previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
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Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000320058v3 e do código CRC 33e80c44.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0035277-71.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROBSON CONCEICAO RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS (OAB ES024097)
ADVOGADO: CATARINE MULINARI NICO (OAB ES015744)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376089v2 e do código CRC c83b422a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0005542-28.2017.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SAMUEL DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de tempo especial nos
períodos de 01/03/1998 a 25/07/2015, 26/07/2015 a 05/02/2016 e 06/02/2016 a 03/08/2016 e
determinando a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 1/9/2016. 

 Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese,  que (i) a
sentença deixou de fundamentar a sentença no que tange à conversão do tempo de serviço
especial para comum, porquanto a legislação previdenciária veda tal possibilidade de forma
taxativa após 28/5/1998, suscitando a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, (ii)
a caracterização do tempo de serviço esepcial deve se dar conforme a legislação vigente à
época da prestação do serviço, (iii) a partir da Lei 9.032/1995, não há mais a possibilidade de
enquadramento de uma dada atividade como especial mediante a comprovação do
pertencimento a um dado grupo profissional, (iv) com a edição da Medida provisória 1.523,
de 11 de outubro de 1996, houve a alteração do art. 58 da Lei 8.213/1991, havendo, a partir
de então, a necessidade de apresentação de laudo técnico pericial para a efetiva comprovação
da exposição a agentes nocivos, (v) o exame do caso concreto revela que a parte requerente
não logra êxito em comprovar a efetiva exposição a ruído em níveis superiores aos que dispõe
a legislação previdenciária, de modo permanente, não intermitente ou ocasional, o que
permite concluir pela impossibilidade de conversão do tempo de serviço, conforme pleiteado
na inicial, (vi) não há comprovação também de que o autor houvesse trabalhado em ambiente
exposto, de forma habitual e permanente, a concentrações de sílica livre em percentuais
superiores aos limites estabelecidos na legislação previdenciária, (vi) o autor fez menção
genérica a hidrocarbonetos, sem, contudo, especificá-los, não havendo como reconhecer
tempo especial com base em tal agente químico, e (vii) a Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula n. 16 que reconhece que a conversão em
tempo comum, do período trabalhado em condições especiais, somente é possível até a data
da entrada em vigor da Lei 9.711/1998.

 Contrarrazões (Evento 38).

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença abriu um capítulo para dissertar a
respeito da conversão da atividade especial em tempo comum, destacando a Súmula 50 da
TNU, publicada em 15/03/2012, que dispõe que “É possível a conversão do tempo de serviço
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especial em comum do trabalho prestado em qualquer período". Assim, mostra-se descabida
a alegação de cunho preliminar apresentada pela autarquia recorrente no sentido de que
haveria nulidade na senteça por ausência de fundamentação a respeito de tal tema. 

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.
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A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.
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A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
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merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
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tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Da exposição ao agente ruído

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 26/7/2015 a
5/2/2016 em razão de exposição ao agente ruído. 

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
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diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.
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As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.
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O PPP apresentado, expedido pela empresa CSV Ltda., demonstra
que, 26/7/2015 a 5/2/2016, o autor esteve exposto a ruído em intensidade de 87,9 dB (ou seja,
acima do limite permitido em lei de 85 dB para a época). Consta, no documento, que a forma
de apuração do agente se deu de acordo com a metodologia prevista em lei (NHO-01 da
FUNDACENTRO). Consta, também, o profissional habilitado que procedeu aos registros
ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. A descrição das atividades e o local
em que prestava o serviço sinalizam a exposição habitual e permanente do agente insalubre. 

Assim, considerando que o autor se desincumbiu do ônus de apresentar PPP
demonstrando a exposição a agente nocivo à saúde, o qual inclusive contém todos os
requisitos legais, deve ser mantida a especialidade nesse período impugnado. 

Da exposição ao agente poeira de sílica

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 1/3/1998 a
25/7/2015 em razão de exposição a poeira de sílica. 

No que tange à exposição a poeira minerais (sílica livre cristalina), cumpre
registrar que há o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido sob a sua exposição
com previsão no item 1.0.18 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 e nos demais decretos
anteriores (item 1.2.10 do Decreto 53.831/1964; item 1.2.12 do Decreto 83.080/1979; e item
1.0.18 do Decreto 2.172/1997).

Registre-se também que a avaliação desse agente nocivo pode ser feita de duas
formas: (i) qualitativa: a nocividade é presumida e independe de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente do trabalho; e (ii) quantitativa: a nocividade é
considerada apenas quando a intensidade ou a concentração do agente no ambiente de
trabalho ultrapassa determinado limite de tolerância. Por isso, é indispensável laudo técnico.

Antes, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A
legislação previdenciária não previa limite de tolerância para tóxicos orgânicos. Com o
advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 3/12/1998 e convertida na Lei n.
9.732/1998, a redação do § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213/1991 passou a incluir a expressão
"nos termos da legislação trabalhista". Uma das consequências da alteração foi a
possibilidade de estender plenamente para o campo do Direito Previdenciário a aplicação da
Portaria MTB n. 3.214/1978 (que aprovou a Norma Regulamentadora nº 15 ou NR-15,
relativa à Segurança e Medicina do Trabalho e que trata especificamente das atividades e
operações insalubres para fins trabalhistas).

A Norma Regulamentadora define limites de tolerância para várias modalidades
de agentes nocivos. Antes da Medida Provisória n. 1.729/1998, a observância desses limites
de tolerância não podia ser aplicada para fins previdenciários por falta de suporte legal.
Agora, há tal possibilidade. Nesse sentido decidiu a Turma Regional de Uniformização da 4ª
Região:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL.
SÍLICA LIVRE. NÍVEIS DE TOLERÂNCIA. NR 15. APLICAÇÃO A PARTIR DA MP 1.729.
IMPROVIMENTO. 1. A partir da MP 1.729, publicada em 03.12.1998 (convertida na Lei
9.732/1998), as disposições trabalhistas concernentes à caracterização de atividade ou
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operações insalubres (NR-15) - com os respectivos conceitos de "limites de tolerância",
"concentração", "natureza" e "tempo de exposição ao agente" passam a influir na
caracterização da natureza de uma atividade (se especial ou comum). 2. A exigência de
superação de nível de tolerância disposto na NR 15 como pressuposto caracterizador de
atividade especial apenas tem sentido para atividades desempenhadas a partir de 03.12.1998,
quando essa disposição trabalhista foi internalizada no direito previdenciário. 3. Pedido de
Uniformização improvido.” (Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, IUJEF
0000844-24.2010.404.7251/SC, Rel. José Savaris, julgado em 19.08.2011)

Em afinidade com a nova norma legal, o Decreto nº 3.265/1999 alterou o código
1.0.0 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999, que passou a ter a seguinte redação:

ANEXO IV

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

CÓDIGO AGENTE NOCIVO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

1.0.0 AGENTES QUÍMICOS

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos.

Assim, a partir de 3/12/1998, o limite de tolerância previsto na legislação
trabalhista para os agentes químicos passou a poder ser aplicado para fins previdenciários, de
forma que os compostos químicos transformaram-se de agentes nocivos qualitativos em
quantitativos. O Anexo nº 11 da NR-15 é que trata da questão no plano do direito do trabalho,
assim dispondo:

Nas atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a
agentes químicos, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os
limites de tolerância constantes do Quadro nº 1 deste Anexo.

Dessa maneira, apenas a partir de 3/12/1998 a avaliação quantitativa do nível de
concentração dos agentes químicos ao qual o segurado se expõe durante o trabalho é
indispensável para efeito de aferir se houve extrapolação do limite de tolerância. Antes disso,
a mera avaliação qualitativa (atesta exposição ao agente nocivo, mas sem definir a dose) era
suficiente para respaldar reconhecimento de condição especial de trabalho.

Com relação ao período de exposição a poeira de sílica, deve-se ressaltar que
ela integra o Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) da
LINHACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos) divulgada através da
Portaria Interministerial MTE/MS/MPS 9 de 7/10/2014, o que viabiliza o enquadramento
especial do período, independentemente da concentração existente no ambiente de trabalho.

Isso porque o art. 68, § 4°, do Decreto 3.048/1999 estabelece que a presença no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2° e 3°,
de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do
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Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do
trabalhador.

Quanto ao uso de EPI eficaz, para a TNU (Processo n. 5006019-
50.2013.4.04.7204/SC), a presença, no ambiente de trabalho, de agentes cancerígenos
constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente
para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador, dando direito a contagem de tempo
especial para fins de previdenciários, fixando a seguinte tese:

A redação do art. 68, § 4º, do Decreto nº 3.048/1999 dada pelo Decreto nº
8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores,
incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2)
ausência de descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual).

Para o período de 1/3/1998 a 25/7/2015, o PPP expedido pela empresa CSV
Ltda. demonstra que o autor esteve exposto a poeira de sílica e as atividades desenvolvidas
revelam que a forma de exposição se dava de forma habitual e permanente. Quanto ao uso de
EPI eficaz, como já exposto, não afasta a nocividade do agente. 

Nesses termos, deve ser mantida a especialidade nesse período. 

Da exposição a hidrocarbonetos aromáticos

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 6/2/2016 a 3/8/2016
por exposição a hidrocarbonetos aromáticos. 

Os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e que, a partir
de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV
do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de classificar genericamente os hidrocarbonetos
como agentes nocivos à saúde.

A comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente)
somente passou a ser exigida a partir da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do
art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para
reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995,
a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma
permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

 Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
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que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

 O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).
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Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

 É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno, por exemplo, é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS
000071-43-2) e não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção
individual ou coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e
pelo MTE na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos.

 Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo, as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente do trabalho, não
deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente, da especialidade.

O PPP apresentado, expedido pela empresa CSV Ltda., demonstra que, de
5/2/2016 a 3/8/2016, o autor esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos, o que por si só
autoriza o reconhecimento de atividade especial, nos termos já expostos. A habitualidade e a
permanência da exposição podem ser presumidas em razão das atividades desenvolvidas e do
local de trabalho. Com relação ao uso de EPI eficaz, por se tratar de agente reconhecidamente
cancerígeno, é irrelavante a informação de eficácia do EPI. 

Assim, deve ser mantida a especialidade de 6/2/2016 a 3/8/2016.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000295535v17 e do código CRC f675b7bf.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0110354-98.2015.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILUSE RIBEIRO STORCH DE ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercíco de atividade especial e
determinando a concesão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em
7/5/2017 (reafirmada). 

Em suas razões recursais (Evento 35), alega, em síntese,  que (i) o  art. 690 da
IN 77/2015 prevê a possibilidade de reafirmação da DER quando o segurado cumprir os
requisitos necessários à concessão do benefício após a data de entrada do requerimento
administrativo, como medida de economia processual e racionalização dos procedimentos,
conforme dispõe o art. 690 da IN 77/2015, (ii) contudo, não se pode fazer uma interpretação
isolada do dispositivo, conforme pleiteia a parte autora, de modo que se proceda à
reafirmação da DER para data futura na qual supostamente houver o cumprimento de todas as
condições necessárias à concessão do benefício pleiteado pelo segurado, como pretende a
parte autora, (iii) o art. 691 da IN 77/2015 complementa a interpretação do artigo anterior,
elegendo um marco temporal definitivo para a reafirmação da DER, qual seja a data da
decisão administrativa de 1ª instância, (iv) conforme se verifica do § 3° do art. 691 da IN
77/2015, deve haver a apreciação dos requisitos legais necessários à análise do requerimento
de acordo com a situação fática e jurídica consolidada até a data da decisão da primeira
instância administrativa, que é quando se faz a análise do direito do autor ao benefício
pleiteado com base na DER e nos documentos apresentados, sendo que, por se caracterizar
como o ato decisório ou de julgamento do processo administrativo, o termo definitivo do
procedimento representa o limite temporal adequado e razoável para fins de possibilidade de
reafirmação da DER, de modo a se impedir o cômputo de tempo ou a análise de requisitos
preenchidos após a decisão administrativa ou o fim do procedimento administrativo, o que
não possui qualquer fundamento legal ou regulamentar, além de se caracterizar interpretação
ilógica e incompatível com os princípios básicos do direito, (v) os arts. 49 e 54 da Lei
8.213/1991 definem a DIB do benefício com base na data de entrada do requerimento
administrativo, admitindo, inclusive, em algumas hipóteses, a retroação da DIB, mas não a
sua fixação em data futura na qual não havia requerimento e nem procedimento, (vi) do
mesmo modo, os arts. 690 e 691 da IN 77/2015 também permitem a reafirmação da DER para
outra data na qual o segurado tenha comprovado os requisitos à concessão do benefício,
desde que se respeite o limite temporal da decisão da 1ª instância administrativa, o que
demonstra que a pretensão autoral não possui nenhum fundamento legal ou regulamentar, e
(vii)  considerando que a autora não havia preenchido todos os requisitos necessários à
concessão do benefício de aposentadoria até a data da comunicação da decisão administrativa
de 1ª instância, torna-se impossível a reafirmação da DER e a concessão do benefício
pleiteado nos termos pretendidos pelo postulante. 
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 Contrarrazões (Evento 40).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
à aposentadoria por tempo de contribuição desde 7/5/2017 (DER reafirmada), sob a seguinte
fundamentação:

(...) Os dados resumidos acima revelam que, até a DER (23/10/2012), o autor contava com
apenas 30 anos, 4 meses e 23 dias de tempo de trabalho comum. O tempo de contribuição
computado até a DER é, assim, inferior àquele exigido do requerente para a obtenção do
benefício pretendido. Contudo, em princípio, é possível reafirmar-se a DER em 07/05/2017
[data em que, no curso do processo judicial, após a citação, foi alcançado o tempo mínimo de
35 anos de contribuição].

Logo, o requerente faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição pretendida, uma vez
que, até a data em que a DER pode ser reafirmada (07/05/2017), reunira todos os
pressupostos legais para o jubilamento (qualidade de segurado, carência e tempo mínimo de
contribuição). 

No ponto, consigno que, tendo sido requerida, a reafirmação da DER é viável, ainda que o
autor não contasse com o tempo mínimo de contribuição na data em que requereu o benefício,
pois é certo que o alcançou posteriormente, mediante as novas contribuições vertidas ao
RGPS. 

O próprio INSS, aliás, vem adotando essa providência, reafirmando a DER na hipótese de
implementação dos requisitos em momento posterior a essa data, mas ainda na pendência do
processo administrativo, como prevê o art. 690 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de
21/01/2015. (...)

 Não obstante o fato de a questão sobre a possibilidade de inclusão do tempo de
contribuição posterior ao ajuizamento da ação, para fins de concessão de benefício
aposentadoria ainda estar pendente de apreciação pelo STJ (Tema 995: sob o rito dos recursos
repetitivos), esta TR/ES já firmou o entendimento de que é possível a reafirmação da DER
prevista pela IN n. 77/2015 do INSS (redação mantida pela subsequente IN n. 85, de
18/2/2016), também em sede judicial, nas hipóteses em que o segurado implementa todas as
condições para a concessão do benefício após o ajuizamento da ação.

No caso, o autor ajuizou a ação em 15/5/2015 e a citação da autarquia se deu em
29/5/2015. Consta que, em 7/5/2017, ele reuniu o período de carência necessário para
obtenção da aposentadoria almejada. 

Com efeito, o microssistema dos Juizados Especiais Federais prima pelos
princípios da celeridade e da economia processual, havendo previsão legal para a concessão
do melhor benefício pela própria autarquia previdenciária. 

A sentença reafirmou a DIB na data em que o autor implementou o tempo
necessário para a concessão da aposentadoria em 7/5/2017, após a citação da autarquia,
motivo pelo qual deve ser mantido o início do pagamento do benefício na data fixada na
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sentença, quando a autarquia já teria tomado ciência efetiva do litígio e incorreu em mora
(TNU, PEDILEF 50022416940124047012, DJ 23/10/2015).

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324164v14 e do código CRC 2aacbdd2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0110354-98.2015.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILUSE RIBEIRO STORCH DE ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: MARCOS JOSÉ MILAGRE (OAB ES016474)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376112v2 e do código CRC a10e6e97.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000646-92.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GENTIL DA CUNHA FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a revisão da RMI do benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição (NB 182.630.077-2) recebido pelo autor, com realização do
cálculo do salário-de-benefício de acordo o valor da remuneração percebida pelo autor, ou
seja, R$ 1.102,62 (mil cento e dois reais e sessenta e dois centavos) em 01/1999; R$ 1.113,43
(mil cento e treze reais e quarenta e três centavos) no período de 02/1999 a 09/1999; R$
1.143,43 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) no período de 10/1999 a
12/1999; R$ 1.153,43 (mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) no
período de 01/2000 a 09/2000; R$ 1.234,17 (mil duzentos e trinta e quatro reais e dezessete
centavos) no período de 10/2000 a 09/2001; R$ 1.320,56 (mil trezentos e vinte reais e
cinquenta e seis centavos) no período de 10/2001 a 12/2001; R$ 1.332,90 (mil trezentos e
trinta e dois reais e noventa centavos) no período de 01/2002 a 06/2002 e R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), no período de 01/08/2003 a 07/2004. Em suas razões (Evento 18), aduz, em
síntese, que (i) o requerimento administrativo de revisão foi feito em 12/11/18 e por isso os
atrasados deveriam ser a partir daquele momento, ao invés de observar a prescrição
quinquenal e (ii) o art. 1º-F foi declarado constitucional pelo STF em relação às parcelas
anteriores à data da aquisição do precatório. Contrarrazões no Evento 23.

VOTO

Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, deve-se
retroagir à data da concessão do benefício, tendo em vista que os referidos salários e
alterações salariais encontram-se devidamente comprovados por meio de registro na Carteira
de Trabalho e Previdência Social da parte autora e que o deferimento da revisão com
o  cômputo dos vínculos de trabalho prestados pelo autor junto às Empresas Cimobras
Indústria de Molas Brasileiras Ltda e Axtron do Brasil Segurança Eletrônica
Ltda representam o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio
jurídico do segurado e possível de ser constatado desde à época da concessão.

E mais, de acordo com precedentes do STJ, o termo inicial dos efeitos
financeiros da revisão deve ser fixado a contar da concessão do benefício pelo INSS,
observada a prescrição quinquenal.

Assim, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data da concessão da
benesse em sede administrativa (DIB 30/08/2016), uma vez que se trata de revisão da renda
mensal inicial, em razão de salários e alterações salariais que não foram computadas no ato

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 177



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 441/557

5000646-92.2019.4.02.5002 500000338908 .V14 JES10769© JES10769

de concessão da aposentadoria.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 
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Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338908v14 e do código CRC bf0cb889.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000646-92.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GENTIL DA CUNHA FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: MARCIO SANTOLIN BORGES (OAB ES012907)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376150v2 e do código CRC 72618e19.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000282-51.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada
(BPC). 

Em suas razões recursais (Evento 50, PET1), alega, em síntese, que (i) 
possui mais de 65 anos de idade e renda zero, já que o grupo familiar mantém-se com um
salário mínimo,  recebido pelo marido, que não é considerado para a  apuração de renda per
capita, (ii) a sentença deve ser modificada, para julgar procedente o pedido
inicial, pois residir em imóvel adquirido ao longo de várias décadas não é fator impeditivo
para  receber o benefício assistencial, (iii) utiliza-se, em cada mês, de cesta básica para 
alimentaçao, no valor  de R$ 340,00, dividido em duas parcelas, (iv) a medicação utilizada
por ela e seu marido (Geraldo) é de uso continuado, porém nem todos os remédios
encontram-se disponíveis na farmácia básica, sendo necessário comprar alguns deles, e (v) o
marido é portador de hipertensão arterial, com sequelas de acidente vascular cerebral,
ocorrido há catorze anos, encontrando-se em acompanhamento regular. 

Contrarrazões do INSS (Evento 56, CONTRAZ1).

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito. Consta, nos autos,
que a parte autora formalizou o requerimento do benefício em 7/6/2018 .

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
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criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que integre o grupo
familiar;

não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo inteiramente
consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de cálculo da renda
per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do Decreto
6.214/2007.

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência Social, a família
é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
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madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Conforme dispõe a Súmula 80/TNU, nos pedidos de benefício de prestação
continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração
dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da
pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por
assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio
social pelo requerente. Por sua vez, a Súmula 79/TNU dispõe que, nas ações em que se
postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas
do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça
ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.

No caso, o relatório social (Evento 30, LAUDO1), realizado em 23/11/2018,
revelou  que (i) a autora, à época com 64  anos, residia com o marido (Geraldo Gonçalves, 81
anos) e sua filha (Mariana dos Santos Gonçalves, 19 anos), (ii) a renda mensal familiar era
composta pela remuneração do marido no valor de R$ 954,00 (aposentadoria), (iii) a filha
declarou (Mariana dos Santos Gonçalves) receber a aposentadoria do pai, mas não possui o
hábito de imprimir o comprovante/extrato bancário, (iv) em média, o gasto mensal da autora é
de R$ 852,94, considerando as despesas com energia elétrica, água, gás, alimentação,
empréstimo e medicamentos, (v) as condições socioeconômicas são compatíveis com a
realidade apresentada, (vi) a residência da autora é própria, (vii) a edificação é de alvenaria,
com laje, possui dois pavimentos, é coberta com telha de amianto, sendo que a autora reside
no primeiro piso, a casa possui 9 cômodos, que são divididos em 3 quartos, sala, cozinha,
copa, varanda e banheiro de cerâmica e área de serviço de cimento queimado, o imóvel
encontra-se em boas condições  de habitabilidade, possui água potável encanada, energia
elétrica padrão, esgoto depositado em fossa séptica e lixo doméstico coletado pela
municipalidade e (viii) a filha encontra-se desempregada, está cursando o 1º ano do ensino
médio, no período noturno, é a responsável pelos afazeres domésticos, bem como  é quem
acompanha os pais nas consultas médicas.

Como se observa, a família possui 3 integrantes e o  salário mínimo recebido
pelo marido faz com que a renda per capita familiar seja superior a um quarto do salário
mínimo. No entanto, ele é idoso (81 anos) e a aposentadoria de apenas um salário mínimo não
pode ser computada na renda familiar, conforme já exposto. Assim, a autora possui renda
zero. 

Não obstante, a concessão de BPC não se justificaria em razão de ausência de
comprovação de estado de vulnerabilidade social, conforme a  perícia social e de acordo com
o entendimento do STF ora exposto. Isso porque, conforme o relatório social (Evento 30,
LAUDO1) e as fotos que o acompanham (Evento 30, FOTO2), está claro que não existe
quadro de miserabilidade a ensejar o benefício pleiteado, porquanto se trata de imóvel
próprio, embora simples, em condições de moradia adequada e bem guarnecido de móveis e
eletrodomésticos. Além disso, não comprovação de despesas extraordinárias e a filha da
autora está em idade produtiva.
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Assim, como não houve comprovação de estado de vulnerabilidade social, deve
ser mantida a sentença, registrando-se que, havendo alteração da situação econômica ora
vislumbrada, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar novo pedido do benefício, não
havendo que se falar em coisa julgada. 

Voto por conhecer  o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000313283v24 e do código CRC 3fd4b518.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000282-51.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375709v2 e do código CRC 9d277462.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0034649-04.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADAILTON SOUZA CONCEICAO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 62, OUT41), alega, em síntese,  que (i) há comprovação da
incapacidade de longo prazo, (ii) a incapacidade do autor é apenas parcial, (iii) ele é jovem e
pode ser reabilitado para atividades compatíveis com suas limitações, (iv) o art. 1º-F da Lei
9.494/97 só é inconstitucional para a correção dos precatórios e não valores atrasados.
Contrarrazões (Evento 78, CONTRAZ1). 

VOTO

O INSS não impugna a miserabilidade da parte autora. A controvérsia, nos
autos, se limita à discussão a respeito da incapacidade há longo prazo do autor, motivo pelo
qual se passa à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.
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O autor ajuizou ação, em 07/11/2016, alegando que, por ser portador de lesões
incapacitantes em razão de fratura exposta na tíbia esquerda, diafise distal (Gustilo 3ª), perda
osséa grave e contaminação grosseira, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar qualquer atividade remunerada.

Para demonstrar sua miserabilidade, foi determinada a realização da perícia
social (laudo no Evento 44), em que ficou constatada a sua miserabilidade. O requerente mora
sozinho, num imóvel alugado e pequeno, com condições precárias de habitabilidade, em
razão dos bens móveis doados e emprestados e sem acesso à geladeira/refrigerador. Quanto à
renda familiar, o autor é beneficiário do programa federal Bolsa Família e recebe
mensalmente o valor monetário de R$ 87,00 e afirma sobreviver do valor de doações e das
indenizações recebidas em decorrência do acidente.

Quanto o alegado estado incapacitante, foi realizada a perícia judicial juntada no
Evento 28, subscrita em 25/1/2018 por médico especialista em Ortopedista, que concluiu que
(i) o autor apresenta fratura não consolidada da perna esquerda, em razão de causa traumática,
(ii) o autor tem lesão grave da perna esquerda não podendo apoiar a perna esquerda no chão,
(iii) há incapacidade para sua atividade como auxiliar de obras, (iv) a incapacidade é
permanente e parcial para atividade que necessitem ficar de pé ou andar muito, (v) a
incapacidade iniciou em 23/10/2015 e não houve recuperação após a lesão, (vi) o autor pode
ser reabilitado para outra função ou ocupar vaga para portador de necessidades especiais
ou deficiente.

No mais, os laudos particulares juntados pelo autor (Evento 1, OUT7) se
limitam a dizer o diagnóstico e o tratamento do autor.

Assim, da análise do conjunto probatório, não verifico nenhum documento de
prova que ateste incapacidade total e permanente ou impedimentos de natureza física,
intelectual ou sensorial que possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

No mais, é preciso ressaltar que o benefício assistencial não é substitutivo dos
benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, de modo que a existência de
incapacidade laborativa não é suficiente para enquadramento da autora como pessoa
portadora de deficiência para fins de recebimento de LOAS. Não há, nos autos, prova de
impedimento a longo prazo.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.
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Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso do INSS e julgar
improcedente o pedido do autor, sem cobrança das parcelas pagas a título de tutela antecipada
e revogada, nos termos do entendimento acima. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000279296v7 e do código CRC df981128.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0034649-04.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADAILTON SOUZA CONCEICAO (AUTOR)
ADVOGADO: JOÃO CLÁUDIO VIEIRA RIBEIRO (OAB ES019994)
ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO NASCIMENTO COLLI (OAB ES019096)
ADVOGADO: IGOR CARNEIRO DE SOUZA (OAB ES023817)
ADVOGADO: MELINA SALOMAO NETTO (OAB ES020507)
ADVOGADO: DANIELLA MOGNATTO BATISTA (OAB ES028026)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar provimento ao recurso do INSS e julgar improcedente o pedido do autor, sem
cobrança das parcelas pagas a título de tutela antecipada e revogada, nos termos do
entendimento acima. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375859v2 e do código CRC 9455016e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5004831-16.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DOMINGAS LAZER (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC)
desde a data do requerimento. Em suas razões recursais (Evento 33, Reclno1), alega, em
síntese, que (i) que a autora não atende os requisitos legais, uma vez que mora com a filha e
dois netos, (ii) a autora da filha trabalha como manicure e recebe cerca de R$ 1.000,00 por
mês, (iii) as fotos do laudo social não demonstram que a autora está em vulnerabilidade
social, pelo contrário, a casa da autora possui piso de porcelanato, TV grande de LED,
geladeira moderna, revestimento na cozinha, indícios de que a renda familiar é muito maior
do que o informado pela perita do juízo, (iv) as fotos do relatório social deixa evidente que a
renda auferida pela filha é suficiente para cobrir as despesas da família, (v) o benefício
assistencial não se destina aos pobres mas aos miseráveis. Contrarrazões no Evento 37,
PET1. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito. Consta, nos autos,
que a parte autora formalizou o requerimento do benefício em 07/03/2018.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.
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Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que integre o grupo
familiar;

não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo inteiramente
consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de cálculo da renda
per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do Decreto
6.214/2007.

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência Social, a família
é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Conforme dispõe a Súmula 80/TNU, nos pedidos de benefício de prestação
continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração
dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 180

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614911


26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 455/557

5004831-16.2018.4.02.5001 500000320861 .V5 JES10769© JES10769

pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por
assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio
social pelo requerente. Por sua vez, a Súmula 79/TNU dispõe que, nas ações em que se
postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas
do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça
ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.

No caso, o relatório social do Evento 8, LAUDO1, realizado em 23/08/2018,
revelou  que (i) a autora, à época com 65 anos, residia com a filha e dois netos.

A família reside em imóvel alugado de alvenaria, com quatro cômodos e
condições físicas internas e externas adequadas. Segundo as fotos encartadas nos autos, o
imóvel apresenta boas condições de habitabilidade e seu mobiliário é adequado.

As despesas mensais relatadas são R$ 172,93 (cento e setenta e dois reais e
noventa e três centavos) com conta de luz, R$ 400,00 (quatrocentos reais) com aluguel, R$
400,00 (quatrocentos reais) com alimentação e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) com gás de
cozinha, além de outras despesas como vestuário, gastos extras com saúde e transporte que
surgem no cotidiano.

Quanto à renda do grupo familiar, a parte autora não possui renda mensal e
sobrevive da renda que provém do trabalho autônomo da filha como manicure no valor
aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais) e da pensão alimentícia no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) dos netos.

Pelas informações e fotos extraídas do relatório social, a autora não se encontra
em situação de vulnerabilidade social. As fotos encartadas aos autos apontam para uma
moradia simples, denotando, no máximo, condição de pobreza, mas não de miserabilidade,
sendo possível constatar móveis e eletrodomésticos em bom estado de uso e conservação,
conforme pontuado pela assistente social em seu relatório.

A situação de vulnerabilidade exigida pela Lei não está configurada e as
necessidades básicas do grupo familiar estão sendo atendidas, não ficando evidenciada a
situação de extrema vulnerabilidade exigida pela Lei. XI. A parte autora reside em imóvel,
que atende as necessidades do grupo familiar, estando guarnecido com móveis,
eletrodomésticos e eletrônicos com características e em número incompatível com quem
alega estar vivendo em situação de penúria. Ademais, a parte autora recebe auxílio da família
e suas necessidades básicas estão sendo supridas.

Como é cediço, o benefício assistencial não se presta à complementação da
renda familiar, mas, sim, proporcionar condições mínimas necessárias para a existência digna
do indivíduo.

Deste modo, considerando que não há quadro de efetiva miserabilidade da parte
autora, seu pedido não merece guarida, salientando que, caso haja agravamento da atual
situação fática, pode o autor postular, administrativamente, novo benefício.
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Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso do INSS para julgar
improcedente o pedido da autora, sem a cobrança das parcelas pagas a título de tutela
antecipada e revogada, nos termos da fundamentação acima. Sem condenação em custas
e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000320861v5 e do código CRC 101953a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5004831-16.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DOMINGAS LAZER (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido da autora,
sem a cobrança das parcelas pagas a título de tutela antecipada e revogada, nos termos da
fundamentação acima. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375861v2 e do código CRC 012b2afb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001992-18.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RANIELA MARQUES SIMOES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC)
desde a data do requerimento. Em suas razões recursais (Evento 49, Reclno3), alega, em
síntese, que (i) que a autora reside com seus pais e que ambos recebem aposentadoria rural no
valor de um salário mínimo cada um, o que faz com que a renda familiar seja superior ao
limite legal de 1/4 do salário mínimo e (ii) o valor de tais aposentadorias não pode ser
desconsiderado por analogia ao previsto no Estatuto do Idoso, uma vez que os pais da autora
tem idades inferiores a 65 anos. Contrarrazões no Evento 52, CONTRAZ1.

VOTO

Consta, nos autos, que a parte autora requereu o benefício em 22/01/2016 e que
seu requerimento administrativo foi indeferido por desistência administrativa, não
comparecimento à perícia médica (evento 2, infben1).

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.
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A autora ajuizou ação, em 23/04/2018, alegando que, por ser portadora de
deficiência, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar qualquer atividade
remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial (Evento 24, LAUDO1), subscrita em 24/09/2018 por médico especialista em
clínica geral, que concluiu que (i) a autora, atualmente com 24 anos, é portadora de A
periciada é portadora de retardo mental moderado e síndrome epiléptica idiopática, (ii)
não tem capacidade de cuidar sozinha de atividades cotidianas, como alimentação, vestuário e
higiene pessoa, (iii) não pode se locomover sozinha, nem sair de casa sozinha, (iv) apresenta
déficit intelectual moderado/severo e necessita de assistência permanente de terceiros, (v) não
tem aptidão física e mental para trabalhar, tendo em vista o nível de dependência na
realização das atividades diárias e a incapacidade de receber ordens, (vi) trata-se de patologia
congênita cujos primeiros sintomas foram observados aos 3-4 anos de vida e (vii)
seu impedimento para ter participação na sociedade é de longo prazo, pois trata-se de
comorbidade incurável. 

Presente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), passa-se a  analisar o requisito da miserabilidade.

No caso concreto, a autora vive com os pais, que não são idosos (Sr. José
com 63 anos e Sra. Noemir com 58 anos), e cada um recebe uma aposentadoria por idade
rural no valor de um salário mínimo, o que faz com que a renda familiar seja superior ao
limite legal de 1/4 do salário mínimo.

Desse modo, e considerando que não há quadro de efetiva miserabilidade da
parte autora, seu pedido não merece guarida, salientando que, caso haja agravamento da atual
situação fática, pode a autora postular, administrativamente, novo benefício.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso do INSS para julgar
improcedente o pedido da autora, sem a cobrança das parcelas pagas a título de tutela
antecipada e revogada, nos termos da fundamentação acima. Sem condenação em custas
e honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321135v10 e do código CRC e13e8481.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001992-18.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RANIELA MARQUES SIMOES (AUTOR)
ADVOGADO: LAURITA APARECIDA NOGUEIRA LIMA (OAB ES014959)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido da autora,
sem a cobrança das parcelas pagas a título de tutela antecipada e revogada, nos termos da
fundamentação acima. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375863v2 e do código CRC cb1051d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:58
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RECURSO CÍVEL Nº 0132891-32.2015.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANERCI PEREIRA BOTACIN (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 58, OUT46), alega, em síntese, que (i) a recorrente, idosa,
contando atualmente com 78 anos, reside com seu esposo Sr. Braz Botacin, também idoso, 76
anos; (ii) ambos sobrevivem atualmente apenas com a parca quantia de R$ 1.047,00, (mil e
quarenta e sete reais) auferido pelo cônjuge a título de “aposentadoria por idade” em uma
residência com cômodos básicos, (iii) a autora foi diagnosticada com Neoplasia maligna e em
decorrência da moléstia, teve que fazer quimioterapia, apresentando atualmente dores,
dificuldades para carregar pesos e realizar determinados movimentos, além de fraqueza e
consequente perda de força, (iv) a autora comprova sua incapacidade colacionado laudo onde
o Médico Hematologista Dr. Hugo Meyer Musso (CRM 3243), assevera a impossibilidade da
recorrente exercer atividade laboral. Contrarrazões no Evento 64, OUT49.

VOTO

A autora comprova o preenchimento do requisito etário, uma vez que nasceu em
09/05/1940 e, na data do requerimento, já possuía 75 (setenta e cinco) anos. Desse modo, a
controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de miserabilidade, motivo
pelo qual se passa apenas à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.
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Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que integre o grupo
familiar;

não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo inteiramente
consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de cálculo da renda
per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do Decreto
6.214/2007.

No caso, o relatório social do Evento 32, OUT25, realizado em 28/07/2017,
revelou que (i) a autora, à época com 77 anos, é casada, residia num imóvel próprio com 4
cômodos, (ii) com regular habitabilidade e mobiliário simples,  (iii) não exerce atividade
remunerada e sobrevive da aposentadoria do seu esposo, no valor de um salário mínimo, (iv)
não está incluída em nenhum programa social do governo, (v) relata R$ 861,36 (oitocentos e
sessenta e um reais e trinta e seis centavos) de despesas.
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Como se observa, a família possui 2 integrantes e a aposentadoria recebida pelo
esposo da autora faz com que a renda per capita familiar seja superior a um quarto do salário
mínimo. Porém, não devem ser considerados os benefícios previdenciários de até um salário
mínimo pagos a pessoa maior de 65 anos para fins de cômputo de renda per capita, nos
termos do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. Assim, pode-se afirmar que a autora
possui renda zero.

Não obstante, a concessão de BPC não se justificaria em razão da ausência de
prova do estado de vulnerabilidade social. Isso porque não há registros de despesas
extraordinárias, como aluguel ou medicamentos de alto custo não fornecidos pelo SUS. As
despesas do casal perfazem apenas R$ 861,36, o que pode ser arcado com a renda auferida
pelo esposo da autora.

No mais, as condições de moradia, reveladas nas fotografias acostadas ao
relatório social, são incompatíveis com a alegada situação de miserabilidade. Embora a
residência seja simples, sua estrutura e seu mobiliário são adequados, não demonstrando a
vulnerabilidade do grupo familiar.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321617v9 e do código CRC 34ef74fc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0132891-32.2015.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANERCI PEREIRA BOTACIN (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora conhecido e desprovido. Condenação
em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375865v2 e do código CRC 1df96c84.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5001059-33.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO MENDES REZENDE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 40), alega, em síntese, que (i) não há impedimento de longo
prazo, (ii) a parte autora apresentou incapacidade temporária no período compreendido entre
21/07/2017 a 01/2019, (iii) de acordo com o perito judicial, a patologia fora tratada
cirurgicamente e com radioterapia, incapacitando-o para suas atividades no período
estabelecido, (iv) a constatação da existência de uma limitação ao trabalho durante
determinado período, inferior a 02 anos (21/07/2017 a 01/2019). não é suficiente para
caracterizar a pessoa como portadora de deficiência que tenha impedimentos de longo prazo.
Sem contrarrazões. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
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turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

O autor ajuizou ação, em 31/08/2018, alegando que, por ser portador de
neoplasia maligna de orofaringe localmente avançada, com proliferação neoplásica polipoide
com áreas de erosão superficial constituída por células epiteliais de diferenciação
espinocelular que abrigam moderada anisocariose, hipercromasia e irregularidade nuclear,
nucléolos eosinófilos proeminentes, além de várias figuras mitóticas e formam rolhas
córneas, que acometem a submucosa e são envoltas por processo inflamatório misto e estar
em tratamento de quimioterapia e radioterapia, estaria total e definitivamente incapacitado
para realizar qualquer atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial do Evento 19, subscrita em 05/11/2018 por médico especialista em Medicina
do Trabalho, que concluiu que (i) o autor, atualmente com 44 anos, tem histórico de tumor de
orofaringe, (ii) há mais ou menos dois anos iniciou um quadro de dor em pontada na região
de orofaringe, inicialmente manteve conduta expectante com tratamento sintomático, (iii)
procurou assistência médica inicialmente com clínico geral em sua cidade que o encaminhou
para o Hospital São José especializado em tratamento oncológico, procederam com avaliação
diagnóstica e biópsia a qual foi realizada em 06/07/2017 tendo como diagnóstico carcinoma
de células escamosa, (iv) após avaliação do tipo histológico, o autor foi encaminhado para
tratamento com radioterapia no Hospital Santa Rita de Cassia em Vitória/ES, por um período
aproximado de seis meses, (v) no momento, mantém acompanhamento ambulatorial e refere
dor cervical de moderada intensidade principalmente quando exerce esforço físico, (vi) faz
uso de medicações analgésicas, (vii) o periciado possui critério de afastamento de longo prazo
com início na confirmação diagnóstica em 21/07/2017 até janeiro/2019 considerando que
neste período não haja recidiva da doença, (viii) apresenta lesão em orofaringe com
consequente disfonia e dificuldade na mastigação e deglutição, (ix) os sintomas iniciaram há
mais ou menos dois anos e por isso o autor enquadra-se no critério de afastamento de longo
prazo.

Assim, e diante do acervo probatório, a sentença julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora, sob a seguinte fundamentação:

"SEBASTIAO MENDES REZENDE, ajuizou a presente ação em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a
concessão do benefício de amparo social ao portador de deficiência.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.

Passo ao exame do mérito.

A parte autora pretende a concessão de benefício de natureza assistencial, que
possui fundamento legal no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.
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Para a concessão de tal benefício, comumente denominado LOAS, faz-se
necessária a comprovação de ser o indivíduo incapaz de prover a própria
manutenção e de tê-lo provido pela família.

De acordo com o art. 20 do supracitado dispositivo legal, dois grupos de
pessoas são considerados inaptos a proverem a própria mantença: a) os
portadores de deficiência que, devido a ela, tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas; b) os idosos, estes
considerados os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, haja vista o disposto no
artigo 34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

O deferimento do benefício assistencial em questão depende também de existir
nos autos comprovação de que os membros do grupo familiar da parte autora
sejam impossibilitados materialmente de prover o seu sustento.

Para melhor compreensão do tema, é de ser esclarecido que a Lei nº 8.742/93
traçou o conceito próprio de família (art. 20, § 1º), sendo esta composta pelo
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os
menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

De acordo com a Lei instituidora do LOAS, a família é incapaz de prover o
sustento da parte demandante quando sua renda mensal per capita for inferior a
1/4 (um quarto) do salário mínimo.

Entretanto, a jurisprudência tem vislumbrado essa renda mensal como um limite
mínimo; um patamar que delimita, invariavelmente, a condição de
miserabilidade da parte demandante. Vejamos.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LEI N. 8.742, DE 1993 (LEI
ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS). AMPARO SOCIAL.
RENDA PER CAPITA SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO.
POSSIBILIDADE. 1. Quanto ao requisito de necessidade - aqui entendida como
estado de miserabilidade ou hipossuficiência financeira - para o idoso e para o
deficiente, assim dispõe o § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, alterada pela Lei
nº 12.435/2011: "Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um
quarto) do salário mínimo". 2. O fato da renda familiar per capita ser
superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo não impede que outros fatores
sejam considerados para a avaliação das condições de sobrevivência da
parte autora e de sua família, fazendo com que a prova da miserabilidade
necessária à concessão do benefício assistencial seja mais elástica. 3. Agravo
Regimental não provido. (TRF-1 -AI 00334091120144010000 0033409-
11.2014.4.01.0000; Orgão Julgador: Segunda Turma; Publicação: 04/10/2016;
Julgamento: 21/09/2016; Relator: Desembargador Federal Francisco Neves Da
Cunha) [grifo nosso]
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Portanto, o que determina a possibilidade de concessão do benefício assistencial
é a condição de miserabilidade do pretendente; pouco importa se a renda per
capita mensal é superior a 1/4 do salário mínimo, pois o que decidirá a favor da
concessão da prestação é a demonstração da ausência de condições mínimas de
sobrevivência, a impor a atuação positiva do Estado.

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise
do caso concreto.

O autor alega, em sua inicial, que é portador de neoplasia maligna (câncer) de
orofaringe localmente avançada (CT4CN3) e encontra-se em tratamento com
quimioterapia e radioterapia.

No laudo médico pericial, documento 8, evento 19, o perito do juízo foi
conclusivo da seguinte forma em relação à doença que acomete o autor:

“3- CONCLUSÃO:

De acordo com exame clínico pericial, analisando individualmente os fatos
sequenciais, constatamos que, periciado com histórico de tumor de orofaringe
tratado com quimioterapia.

O periciado possui critério de afastamento de longo prazo com início na
confirmação diagnóstica em 21/07/2017 até janeiro/2019 considerando que
neste período não haja recidiva da doença.

10) Caso existente, queira o Sr. Perito esclarecer ao Juízo se a(s)
doença(s)/lesão(ões) ou sequela(s), permitem caracterizar a parte autora como
“pessoa com deficiência” e “impedimentos de longo prazo” à luz do disposto
nos §§ 2º e 10, do art. 20, da Lei nº 8.742 de 1993 (com a redação dada pela Lei
nº 12.470 de 2011).

Enquadra-se no critério de afastamento de longo prazo.

11) Caso existente, queira o Sr. Perito informar ao Juízo os parâmetros da
avaliação médico-pericial da alegada deficiência (deficiências nas funções e nas
estruturas do corpo em correlação à existência de limitação do desempenho de
atividades e restrição à participação social, segundo suas especificidades); bem
assim, queira o Sr. Perito informar ao Juízo o respectivo grau de impedimento(s)
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com base nos
princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e
Saúde – CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde nº
54.21, aprovada pela 54ª Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de
2001. (art. 16 do Decreto nº 6.214 de 2997, com a redação data pelo Decreto nº
7.617, de 2011). A avaliação da deficiência e do grau de impedimento tem por
objetivo comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza
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física, mental, intelectual ou sensorial e, caso existente, aferir o grau de restrição
para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade,
decorrente da interação dos impedimentos com barreiras diversas.

Patologia grave que fora tratada cirurgicamente e com radioterapia,
incapacitando-o para suas atividades no período estabelecido”.

Registre-se que para concessão do benefício em questão, considera-se pessoa
com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, a teor do art. 20, § 2º, da Lei 8.742/93.

Ademais, a referida lei considera como impedimento de longo prazo aquele que
produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (art. 20, § 10, Lei 8742/93).

Neste mesmo sentido, corrobora a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
À PESSOA DEFICIENTE. A LOAS, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, NÃO
FAZIA DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DA INCAPACIDADE, SE
PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, TOTAL OU PARCIAL. ASSIM NÃO É
POSSÍVEL AO INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO PREVISTOS
EM LEI PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ACÓRDÃO QUE MERECE REPAROS. RECURSO ESPECIAL DO
SEGURADO PROVIDO PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO
CONCEDIDO NA SENTENÇA.
1. A Constituição Federal/1988 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a
garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de
contribuição à Seguridade Social, à pessoa com deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.
2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/1993, em seu art. 20,
§ 2o., em sua redação original dispunha que a pessoa portadora de deficiência é
aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 3. Em sua
redação atual, dada pela Lei 13.146/2015, considera-se pessoa com
deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas. 4. Verifica-se que em
nenhuma de suas edições a lei previa a necessidade de capacidade absoluta,
como fixou o acórdão recorrido, que negou a concessão do benefício ao
fundamento de que o autor deveria apresentar incapacidade total, de sorte que
não permita ao requerente do benefício o desempenho de qualquer atividade da
vida diária e para o exercício de atividade laborativa (fls. 155). 5. Não cabe ao
intérprete a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos
na legislação para a concessão do benefício. 6. Recurso Especial do Segurado
provido para restaurar a sentença que reconheceu que a patologia diagnosticada
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incapacita o autor para a vida independente e para o trabalho.
STJ - REsp 1404019/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) [grifo nosso]

Assim, como no presente caso, o perito do juízo foi categórico ao afirmar que o
autor é portador de deficiência, que a impede de exercer qualquer atividade
laborativa futura, tenho que se encontra preenchido o primeiro requisito para
concessão do benefício em apreço.

Frise-se que, em matéria tal como a dos autos, em que a pretensão autoral
subsume-se na necessidade de eventual deficiência que a incapacita para o labor
e de viver de forma independente, inegável que a prova pericial, forjada sob o
manto do contraditório, contribui decisivamente para a formação do
convencimento do julgador.

Quanto ao segundo requisito, ou seja, miserabilidade do autor, aplico o disposto
no Tema 187 da TNU, vejamos:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro
de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento do Benefício da
Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da
deficiência, é desnecessária a produção em juízo da prova da
miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada
da autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos
do indeferimento administrativo; e (ii) Para os requerimentos administrativos
anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento pelo INSS do Benefício da Prestação Continuada ocorrer em
virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da
prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via
administrativa, desde que inexista impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do
indeferimento administrativo” (grifo nosso).

 Ademais, há notícia nos autos de que o autor sobrevive de doações da igreja e
de seus vizinhos, residindo em uma casa cedida por terceiros.

No entanto, em que pesem as alegações da parte ré, observo que o perito não
apresentou qualquer obscuridade referente à sua análise pericial, extraindo-se de
forma cristalina a conclusão de que o expert constatou a incapacidade laboral
ser de longo prazo, no prazo estipulado, conforme os quesitos 10 (dez)  e 11
(onze) do laudo pericial, não merecendo prosperar o argumento de contradição
do laudo pericial.

Desta forma, o autor faz jus ao benefício de amparo social desde 31/08/2017,
(data do requerimento administrativo). Quanto a cessação do benefício, tenho
que esta deve se dar em 45 (quarenta e cinco) dias após a implantação do

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 183



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 472/557

5001059-33.2018.4.02.5005 500000329754 .V11 JES10769© JES10769

benefício, tendo em vista que a data de cessação fixada pelo perito é anterior a
desta sentença, devendo se aplicar por analogia, o que fora explanado em
enunciado nº 120 da FOREJEF da 2º região.

Enunciado nº 120. A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada
conforme a estimativa do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já
tiver sido superada ou estiver prestes a sêlo, devendo ser estipulada em 45 dias
da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado realize o
pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

DISPOSITIVO:

Isto posto, em face da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido para CONDENAR o réu a conceder o benefício de amparo
assistencial ao deficiente ao autor, com início em 31/08/2017 (DIB) e cessação
em 45 (quarenta e cinco) dias após a implantação do benefício. JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos
do art. 487, inc. I, do CPC.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. A parte ré, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudesse modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329754v11 e do código CRC eaa49519.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001059-33.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO MENDES REZENDE (AUTOR)
ADVOGADO: GUILHERME STINGUEL GIORGETTE (OAB MG095783)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375895v2 e do código CRC bb1d12e0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5011778-86.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CRISTIANE RIBEIRO GONCALVES (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: GABRIEL JUNIOR RIBEIRO GONCALVES PEREIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º
CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a conceder benefício assistencial desde a
data do requerimento administrativo. Em suas razões recursais (Evento 38, Reclno1), alega,
em síntese, que (i) há nulidade da sentença em razão ausência de realização da perícia social,
(ii) não há comprovação de que a parte autora é portadora de deficiência e que a renda mensal
da família seja inferior a 1/4 de salário mínimo per capita e (iii) deve ser o art. 1º-F da Lei
9.494/97 para atualização dos valores atrasados. Contrarrazões no Evento 42, CONTRAZ1. 

VOTO

Quanto à preliminar arguida de cerceamento de defesa, em razão da falta de
realização da perícia social não gera prejuízo, vale ressaltar que a TNU, no julgamento do
PEDILEF n.  0503639-05.2017.4.05.8404/RN, firmou a seguinte tese:

 “(i) Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de
2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento do Benefício da Prestação
Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de
impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária ou decurso de
prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo”; e (ii) “Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n.
8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do Benefício da Prestação Continuada
ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em
juízo da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via
administrativa, desde que inexista impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do
indeferimento administrativo”.

De fato, conforme o art. 37 da Constituição Federal/1988, o ato administrativo possui
presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo certo que, se o requisito da hipossuficiência
socioeconômica fora reconhecido na via administrativa, desnecessária a realização de prova em juízo
deste requisito.

No caso concreto, a DER se deu em 16/02/2018 (Evento 1, INDEFERIMENTO12),
portanto, já sob à vigência do Decreto n. 8.805/2016 e o INSS não impugnou especificamente
qualquer dos fundamentos da sentença, limitando-se a arguir genericamente que não foi
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realizada a perícia social.

Ora, o benefício fora negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da
deficiência/incapacidade, presumindo-se que o INSS tenha realizada a avaliação social
administrativa. Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito da
miserabilidade na via administrativa. Portanto, o controle de legalidade do ato administrativo de
indeferimento do benefício em apreço deve incidir tão-somente sobre o requisito da
deficiência/incapacidade.

Deste modo, a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado
de incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se
passa, em princípio, à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

O autor, representado por sua genitora, ajuizou ação, em 27/9/2018, alegando
que, por ser portador de retardo mental leve, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar qualquer atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial do Evento 14, LAUDO1, subscrita em 10/12/2018 por médica especialista em
psiquiatria, que concluiu que (i) o autor, atualmente com 7 anos, é portador de deficiência
intelectual leve, compatível com retardo mental leve (CID 10 F70); e transtorno de
hiperatividade e déficit de atenção (TDAH), (ii) o autor apresenta desatenção, comportamento
algo pueril para a sua idade, troca de sílabas, letras, e palavras, dificuldades de leitura, baixa
interação com a examinadora, hiperatividade, (iii) a criança examinada tem limitações, (iv)
é capaz de desenvolver corretamente de forma independente algumas atividades próprias da
sua idade, porém, depende do auxilio da mãe, e de terceiros para outras atividades, (v) por
apresentar comprometimento cognitivo/intelectual, necessita a supervisão de terceiros para a
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realização de algumas atividades; (vi) apresenta dificuldades para aceitar regar e o convívio
em sociedade, e perda de noção de perigo em relação a riscos para si e para terceiros como
altura, higiene adequada, dentre outros, (vii) não apresenta a crítica adequada em relação ao
seu estado de saúde e cuidados pessoais, (viii) necessita acompanhamento multidisciplinar
adequado para o melhor desenvolvimento de suas habilidades, como tratamento
fonoaudiólogo/fisioterápico/terapia ocupacional/psicologia; (ix) necessita reforço escolar,
tratamento médico regular e uso de medicação, (x) a pessoa examinada iniciou o
acompanhamento na APAE no ano 2017, (xi) a pessoa examinada tem impedimento de longo
prazo para participação na sociedade, uma vez que é portadora de déficit
cognitivo/intelectual, sem perspectiva de cura, (xii) portador de transtorno mental crônico.

Deste modo, está demonstrado o impedimento a longo prazo e o estado
incapacitante total e permanente para toda e qualquer atividade.

No mais, e considerando que o requerimento administrativo foi indeferido
exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência, deixo de analisar o
requisito da miserabilidade.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
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Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277792v15 e do código CRC cdd3338c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5011778-86.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GABRIEL JUNIOR RIBEIRO GONCALVES PEREIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º
CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA (OAB ES010602)

RECORRIDO: CRISTIANE RIBEIRO GONCALVES (PAIS) (AUTOR)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375901v2 e do código CRC 771c4e0a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0500054-22.2016.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZINETE PULIDORIO GREGORIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 86, Reclno1), alega, em síntese, que (i) é uma pessoa com
deficiência, com perda auditiva do tipo neurossensorial e grau severo em orelha direita e do
tipo neurossensorial de grau profundo em orelha esquerda, (ii) além da perda auditiva
devidamente comprovada, a Recorrente sofre crises convulsivas eventuais e quedas, bem
como possui hipertensão arterial, constatada no próprio relatório pericial, (iii) sua
incapacidade está devidamente comprovada e (iv) seu indeferimento foi pelo fundamento de
que a renda per capita da família seria igual ou superior a um quarto do salário mínimo.
Contrarrazões no Evento 90, CONTRAZ1. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 29/01/2015 (Evento 1, OUT2).

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
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turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

A autora ajuizou ação, em 27/07/2016, alegando que, por ser portador de perda
auditiva do tipo neurossensorial e grau severo em orelha direita e do tipo neurossensorial de
grau profundo em orelha esquerda e sofrer com crises convulsivas eventuais e hipertensão
arterial, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar qualquer atividade
remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial do Evento 42, OUT14, subscrita em 05/04/2018, que concluiu que (i) a autora,
atualmente com 53 anos, já trabalhou como faxineira, do lar, (ii) permanece fazendo o serviço
doméstico, mas de forma reduzida desde 2015, devido à sequela de acidente de bicicleta que
sofreu em 1993, com suposto TCE (trauma crânio encefálico), (iii) é portadora de perda
auditiva, sequela de TCE e hipertensão arterial, (iv) mesmo a autora possuindo as patologias
descritas, não apresenta incapacidade/impedimentos para o seu trabalho habitual, pois não há
alterações significativas que a impeçam de realizar as tarefas domésticas no lar ao exame
físico/mental atual, (v) os documentos médicos da mesma forma, não indicam gravidade ao
quadro e não comprovam a incapacidade atual ou anterior a esta perícia, quando afastada,
mas sem receber benefício, (vi) a autora realiza tratamento adequado, (vii) suas patologias
estão controladas (viii) não há qualquer impedimento para combinar tratamento e trabalho,
pois utiliza aparelho auditivo e não há nenhuma dificuldade de diálogo pela perda auditiva,
(ix) considerando o quadro atual, a idade e grau de instrução da autora, não será sugerido seu
afastamento do mercado de trabalho, pois não há impedimentos de longo prazo.

A parte autora alega que teria apresentado provas demonstrando o alegado
estado incapacitante total e permanente para toda e qualquer atividade, todavia a audiometria
e os laudos médicos juntados na inicial não são suficientes para comprovar a aludida
alegação. Isso porque os laudos do Evento 1, OUT2 apenas atestam perda auditiva da autora.
Não há nenhum documento, nos autos, capaz de comprovar seu impedimento a longo prazo.

Não obstante,  a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Ausente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), deixo de analisar o requisito da miserabilidade, registrando-se que, havendo
alteração do estado clínico ora vislumbrado, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar
novo pedido do benefício, não havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321409v8 e do código CRC fca81482.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0500054-22.2016.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZINETE PULIDORIO GREGORIO (AUTOR)
ADVOGADO: JOÃO VICTOR OLIVEIRA SERAFINI (OAB ES027484)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora conhecido e desprovido.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375907v2 e do código CRC aea58ddf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0031395-23.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VILMA LINA DE MELO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 99, Reclno1), alega, em síntese,  que (i) a recorrente é
portadora de Capsulite adesiva do ombro esquerdo (CID M.75.0), Episódio depressivo grave
sem sintomas psicóticos(F32.2), Transtorno misto ansioso depressivo(F41.2), Transtornos
somatoformes(F45), (ii) o perito afirmou que as doenças não incapacitam a parte Autora para
seu trabalho habitual, mas os laudos particulares revelam uma situação diversa e (iii) os males
sofridos pela requerente impedem sua reinserção social, sendo necessário observar as
peculiaridades de cada caso. Contrarrazões do Evento 103, CONTRAZ1. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 17/05/2016.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
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turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

A autora ajuizou ação, em 19/10/2016, alegando que, por ser portadora de
capsulite adesiva do ombro esquerdo (CID M.75.0), episódio depressivo grave sem sintomas
psicóticos(F32.2), transtorno misto ansioso depressivo(F41.2), transtornos
somatoformes(F45), estaria total e definitivamente incapacitado para realizar qualquer
atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, a autora apresenta os seguintes
documentos:

(i) laudo médico, elaborado em 02/09/2016, informando que a autora tem dor e
restrição importante há 3 meses e necessita de afastamento do trabalho por incapacidade de
exercer atividades laborais.

(ii) laudo médico, elaborado em 12/05/2016, informando que a autora, em
tratamento psiquiátrico regular e uso de medicamentos por tempo indeterminado, é portadora
de transtornos ansiosos com sintomas depressivos, episódios depressivos graves os quais a
prejudicam em suas atividades laborativas.

E foi determinada a realização da perícia judicial do Evento 38, OUT30,
subscrita em 15/05/2017, por médico especialista em ortopedia, que concluiu que (i) a autora,
atualmente com 55 anos, é portadora de capsulite que é uma doença com evolução
autolimitada e resolução espontânea, (ii) a autora está sem sinais clínicos da lesão, mesmo
sem fazer nenhuma sessão de fisioterapia,(iii) a pericianda encontrava-se em bom estado
geral, lúcida e orientada, com elevação anterior do ombro no plano escapular a 170°, abdução
acima de 100°, rotação interna e externa mantidas e discreta diferença de força comparado ao
membro contralateral, neurovascular preservado, (iv) tem capacidade de cuidar sozinha de
atividades cotidianas, como alimentação, vestuário e higiene pessoal, (v) pode se locomover e
sair de casa sozinha, (vi) não tem nenhuma limitação que prejudique sua convivência na
sociedade, (vii) não necessita de assistência permanente de terceiros, (viii) não apresenta
incapacidade laborativa.

Como se observa, não restou demonstrada a persistência de impedimento por
prazo superior a dois anos, conforme orientação da Súmula 48/TNU. Os laudos particulares
juntados pela autora foram elaborados em 2016 e não são capazes de comprovar uma
incapacidade incapacidade total e permanente.

Além disso,  o laudo pericial foi expresso ao consignar ausência de
incapacidade laborativa e a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
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Ausente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), deixo de analisar o requisito da miserabilidade, registrando-se que, havendo
alteração do estado clínico ora vislumbrado, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar
novo pedido do benefício, não havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000322615v7 e do código CRC f09b04bb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0031395-23.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VILMA LINA DE MELO (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

RECORRIDO: OS MESMOS (RÉU)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora conhecido e desprovido.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
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RECURSO CÍVEL Nº 5013634-85.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA GLORINHA ALVES DE ANDRADE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada
(BPC). 

Em suas razões recursais (Evento 32, RecIno1), alega, em síntese,  que (i) para a
concessão do benefício pleiteado, poderão ser utilizados outros elementos probatórios, a fim
de  verificar a condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade,
(ii) em análise aos autos, apesar do grande esforço da sua filha (Erika Alves de Andrade),
para prover  uma condição digna para a família, bem como moradia, remédios, vestuários e
outros, está claro a situação de miserabilidade, (iii) é totalmente dependente da filha (Erika
Alves de Andrade) e (iv) a sentença deve ser reformada para estabelecer o pagamento de
BPC/LOAS. 

Contrarrazões do INSS (Evento 35, CONTRAZ1).

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito. Consta, nos autos,
que a parte autora formalizou o requerimento do benefício em 16/10/2018.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo. 

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 187



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 488/557

5013634-85.2018.4.02.5001 500000315730 .V36 JESX51447© JES10515

10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.  

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que integre o grupo
familiar;     

não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo inteiramente
consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de cálculo da renda
per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do Decreto
6.214/2007.   

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência Social, a família
é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.
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Conforme dispõe a Súmula 80/TNU, nos pedidos de benefício de prestação
continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração
dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da
pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por
assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio
social pelo requerente. Por sua vez, a Súmula 79/TNU dispõe que, nas ações em que se
postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas
do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça
ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.  

No caso, o mandado (Evento 11, CERT1), cumprido em 9/2/2019, revelou  que
(i) a autora, à época com 67 anos, residia com sua filha (Érika Alves de Andrade, 37 anos) e
sua neta (Débora Evelyn Alves de Souza, 13 anos), (ii) a renda mensal familiar era composta
pela remuneração da sua filha (Érika Alves de Andrade) no valor de R$ 1.124,67 (Evento 6,
CHEQ5) e (iii) consta que o imóvel possui dois andares, sendo que o pavimento superior,
ocupado pela  filha e sua neta  é costituído de sala, cozinha, dois banheiros, dois quartos e
área de serviço e é composto por bens que normalmente guarnecem uma residência; já o
pavimento inferior, por sua vez, que é ocupado pela autora, é constituído por cozinha, quarto
e banheiro;  além disso, o imóvel possui espaço destinado à garagem, porém não há
automóvel no endereço, e a autora e a sua filha declararam não possuir automóvel. 

Como se observa, a família possui 3 integrantes e o salário recebido pela filha
(Érika Alves de Andrade, 37 anos), faz, em princípio, com que a renda per capita familiar
seja superior a um quarto do salário mínimo. Todavia, a filha da autora e a neta fazem parte
de um núcleo familiar distinto.

Não obstante, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), ao analisar um pedido de uniformização do Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), fixou a tese que "o benefício assistencial de prestação continuada pode ser
indeferido se ficar demonstrado que os devedores legais podem prestar alimentos civis sem
prejuízo de sua manutenção" (Processo n. 0517397-48.2012.4.05.8300, DJ 23/2/2017).

No caso,  não se justificaria a concessão do benefício em razão de ausência de
comprovação do estado de vulnerabilidade social. Isso porque a autora mora em residência
própria, sem custos de aluguel,  e não há prova de despesas extraordinárias (como
medicamentos não fornecidos pelo SUS, uso de fraldas geriátricas etc.), mesmo porque ela
não é portadora de doença grave. Analisando as fotografias acostadas à certidão, nota-se que
a casa da autora é equipada com móveis/utensílios em bom estado de conservação, sendo
incompatível com o alegado estado de vulnerabilidade social. 

Assim, como não houve comprovação de estado de vulnerabilidade social, deve
ser mantida a sentença, registrando-se que, havendo alteração da situação econômica ora
vislumbrada, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar novo pedido do benefício, não
havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar provimento ao recurso
da parte autora conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o
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deferimento da AJG.       

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000315730v36 e do código CRC 63d4d056.
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RECURSO CÍVEL Nº 5013634-85.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA GLORINHA ALVES DE ANDRADE (AUTOR)
ADVOGADO: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM (OAB ES027462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora conhecido e
desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375919v2 e do código CRC 938966d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0001632-21.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA PAULA DA COSTA COSMO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada
(BPC). 

Em suas razões recursais (Evento 67, RecIno1), alega, em síntese,  que (i) foi
diagnosticada com suspeita de câncer de mama, em out/2016, com confirmação por biópsia e
exame imunoistoquímico em 8/11/2016 e 25/11/2016, respectivamente, (ii) houve
necessidade de retirada integral da mama e esvaziamento da axila em 18/1/2017, (iii)
paralelamente à mastectomia, foi submetida a quimioterapia e radioterapia, (iv) a perícia
reconheceu incapacidade total entre 17/1/2017 e 13/12/2018, definindo que, após esse
período, haveria capacidade para exercer atividade de cunho administrativo, ou seja, tarefa
diversa da habitualmente exercida (manicure) e (v) a incapacidade não deve ser avaliada com
vistas apenas no período em que foi realizada quimioterapia, uma vez que a rotina do paciente
oncológico inclui consultas semanais e exames periódicos, o que impede o retorno às
atividades laborais. 

Contrarrazões do INSS (Evento 70, CONTRAZ1).

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que formalizou o requerimento do
benefício em 6/10/2017. 

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.
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A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

A autora ajuizou ação alegando que, por ser portadora de CÂNCER DE
MAMA, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar qualquer atividade
remunerada. Para demonstrar o alegado estado incapacitante, apresentou os seguintes
documentos médicos (em ordem de juntada):

(i) laudo (Evento 23, OUT13, p.1), datado em 10/1/2018, atestando pós-
operatório de câncer de mama, que evoluiu com capsulite adesiva do ombro direito e, no
momento, em acompanhamento fisioterápico e medicamentoso.

(ii) laudo (Evento 23, OUT13, p.2), datado em 5/2/2018, atestando que seria
portadora de tendinopatia do supraespinhal e discinesia escapular (contratura do trapézio).

(iii) laudo (Evento 23, OUT13, p.3), datado em 6/4/2018, informando
agendamento de cirurgia no dia 18/5/2018.

(iv) laudo (Evento 23, OUT13, p.4), datado em 27/3/2018, atestando que seria
portadora de acentuada esteatose hepática.

(v) laudo (Evento 26, OUT17), datado em 5/5/2018, atestando que seria
portadora de neoplasia maligna de mama (estágio III), com submissão a mastectomia radical,
quimioterapia adjuvante e radioterapia, estando, no momento, em hormonoterapia
e apresentado retorno da atividade hormonal ovariana, com proposta de ooforectomia,
apresenta neuropatia periférica como sequela do tratamento, induzida pela quimioterapia.

(vi) laudo (Evento 29, OUT20), datado em 20/6/2018, informando internação
em 13/6/2018, com alta em 20/6/2018, motivada por câncer de mama (carcinoma ductal
invasivo grau II), em segmento ambulatório de oncologia, com realização de ooforectomia
em 19/6/2018, devido ao câncer de mama prévio, com alta em boas condições.

(vii) laudo (Evento 73, EXMMED2, p.1), datado em 16/5/2019, solicitando
adiantamento de tomografia computadorizada, em decorrência de recidiva linfonodal.

(viii) laudo (Evento 73, EXMMED2, p.3), datado em 15/5/2019, atestando a
presença de áreas nodulares sólidas e heterogêneas na topografia do trapézio direito, com
sinais de neoformação cascular, sendo que os maiores nódulos medial 3,6 x 2,1 cm e 1,9 x 1,1
cm, sugerindo-se, a critério clínico, estudo histopatológico.
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Além disso, foi determinada a realização da perícia judicial (Evento 13, OUT7),
subscrita em 9/3/2018, por médico especialista em Oncologia, que concluiu que (i) a autora,
atualmente com 34 anos de idade, é portadora de neoplasia maligna da mama direita,
diagnosticada por exame histopatológico em 1/11/2016 (carcinoma ductal invasivo),
submetida a mastectomia em 17/1/2017, com margens cirúrgicas livres, esvaziamento axilar à
direita, apresentando 8 linfonodos comprometidos pela neoplasia em 15 dissecados, (ii)
realizou quimioterapia de 30 de março a 30 de agosto de 2017, além de radioterapia entre
novembro e dezembro de 2017, (iii) ao exame pericial, apresentou-se sem evidências da
doença em atividade, (iv) a neoplasia maligna da mama direita foi submetida a tratamento
clássico para a lesão, estando a autora livre da doença base no momento do exame, (v) a
avaliação foi baseada nos laudos e exames apresentados (17/1/2017 e 12/12/2017), além do
exame físico realizado durante a perícia, (vi) ela possui capacidade de cuidar sozinha de
atividades cotidianas, (vii) ao exame pericial, apresentou-se em bom estado geral, lúcida e
orientada, deambulando normalmente, com movimentos amplos e preservados, com
movimentos de pronação e abdução presentes, com ausência de linfedema no membro
superior direito, sem sinais, sintomas ou exames que comprovem doença em atividade, (viii)
ela pode se locomover e sair de casa sozinha, (ix) não possui limitação que prejudique sua
convivência na sociedade, (x) não necessita de assistência permanente de terceiros, (xi) a
autora conta com 33 anos, possui ensino superior e relata exercer a atividade de manicure,
para a qual não apresenta incapacidade, (xii) não há risco de agravamento da doença na
atividade exercida, (xiii) não pode exercer atividades que exponham o membro superior
direito a movimentos repetitivos intensos e esforços físicos, (xiv) a incapacidade é parcial e
definitiva e (xv) houve submissão a tratamento clássico para a neoplasia apresentada em
1/11/2016, com término em dezembro de 2017.

Posteriormente, foi designada nova perícia, realizada em 23/1/2019, em
decorrência de submissão a ooforectomia (remoção cirúrgica de um ou ambos os ovários),
com alta hospitalar em 20/6/2018. A perita, especialista em Medicina do Trabalho, concluiu
que (i) a autora é portadora de câncer de mama, (ii) foram detectadas cicatrizes cirúrgicas na
mama e na axila esquerda, (iii) foram considerados laudos médicos, exame físico e anamnese
na avaliação, (iv) ela possui capacidade para cuidar sozinha das tarefas cotidianas, (v) não
possui limitação que prejudique sua convivência em sociedade, (vi) não necessita de
assistência permanente de terceiros, (vii) há aptidão para o trabalho, pois desde 13/12/2018
(data que se encerrou a medicação) se encontra apta para atividades de cunho administrativo,
(viii) entre 17/1/2017 e 13/12/2018 se encontrava inapta para o trabalho e (ix) não há risco de
agravamento da doença se continuar trabalhando, pois não existe correlação com o trabalho.

Inicialmente, destaca-se que a autora é portadora de câncer de mama,
diagnosticada por exame histopatológico em 1/11/2016 (carcinoma ductal invasivo) e
submetida a mastectomia em 17/1/2017. A primeira perícia judicial realizada indica que
houve tratamento clássico para a neoplasia apresentada em nov/2016, o qual perdurou até
dez/2017, tendo em vista a necessidade de procedimento cirúrgico (mastectomia), bem como
tratamento quimioterápico (por cerca de 5 meses) e radioterápico (por aproximadamente 2
meses).

Os laudos particulares apresentados (Evento 23, OUT13, p.1-2) indicam que o
estado clínico da autora evoluiu com complicações no ombro direito após os referidos
procedimentos, sobretudo porque foi necessário realizar, além da própria remoção da mama,
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o esvaziamento da axila direita para retirar da região os linfonodos comprometidos. Dessa
forma, os documentos atestam evolução com capsulite adesiva do ombro direito e discinesia
escapular (contratura do trapézio), evidenciando sequelas decorrentes da neoplasia.

Posteriormente, o segundo exame pericial evidenciou que a autora permaneceu
inapta entre 17/1/2017 (data da mastectomia) e 13/12/2018. Isso porque em jun/2018 houve
nova internação hospitalar, motivada pelo retorno da atividade hormonal ovariana, o que
ensejou a realização do procedimento de ooforectomia (retirada dos ovários), tudo isso em
virtude do câncer de mama prévio.

Em maio/2019, detectou-se recidiva linfonodal, com presença de áreas
nodulares sólidas e heterogêneas na topografia do trapézio direito (Evento 73, EXMMED2),
região na qual já haviam sido diagnosticadas sequelas logo após o primeiro procedimento
cirúrgico, conforme exposto anteriormente. Desse modo, percebe-se que o câncer de mama
apresentado inicialmente acarretou incapacidade posterior tanto ao afetar a região dos ovários
quanto do trapézio/ombro direito, indicando que a doença ainda encontra-se em atividade.

Nesse contexto, observa-se que a inaptidão da autora para suas tarefas habituais
é de longa data, sendo evidente o impedimento ao menos entre a descoberta do carcinoma e o
último tratamento realizado, em dezembro de 2018. A documentação mais recente, por sua
vez, corrobora o exposto, por indicar nova recidiva do câncer.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Assim, presente o requisito da incapacidade, necessário para a concessão do
benefício pleiteado, deixo de  analisar o requisito da miserabilidade, tendo em vista que a
negativa administrativa pelo INSS se deu apenas em razão da ausência das exigências legais
de deficiência para acesso ao BPC (Evento 24, OUT14, p.26).

Registre-se que, no Evento 82, a autora apresentou laudo, expedido em
4/10/2019, demonstrando que atualmente o estado clínico incapacitante se mantém. 

Por fim, cumpre ressaltar que o BPC deve ser revisto a cada dois anos para
avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, nos termos do art. 21 da Lei
8.742/1993. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar a concessão de benefício assistencial de prestação continuada desde a DER,
em 6/10/2017. As parcelas pretéritas deverão ser atualizadas conforme o Manual de Cálculos
da Justiça Federal, nos termos da recente decisão proferida nos autos do RE 870947, com
repercussão geral. Deferimento de tutela de urgência com base em toda a fundamentação de
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fato e de direito lançada neste voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias. Sem
condenação em custas ou honorários de sucumbência, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267214v11 e do código CRC 2abf4f06.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 0001632-21.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA PAULA DA COSTA COSMO (AUTOR)
ADVOGADO: PATRICK GOMES SILVA NASCIMENTO (OAB ES016725)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada desde a DER, em 6/10/2017. As parcelas
pretéritas deverão ser atualizadas conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos
termos da recente decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral.
Deferimento de tutela de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito
lançada neste voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se
o INSS para cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias. Sem condenação em custas ou
honorários de sucumbência, ante o provimento do recurso, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376429v2 e do código CRC 0868176f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5000350-95.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLENE DE OLIVEIRA PELANDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese, que (i) sempre laborou
no meio rural, (ii) seu sogro é proprietário da terra na qual ela e seu marido sempre
laboraram, em regime de economia familiar, (iii) a certidão de casamento e a identidade,
datadas na década de 80, já atestavam que residia em meio rural, (iv) a escritura da
propriedade rural do sogro, datada em 1994, constitui início de prova material que corrobora
os depoimentos pessoais, (v) não se exige que o início de prova material corresponda a todo o
período de carência do benefício, nos termos da Súmula 14 da TNU, (vi) laborava na
propriedade rural do sogro na condição de meeira, (vii) trabalha no meio rural desde 1983,
(viii) o fato de ter recolhido contribuição previdenciária como costureira entre 2004 e 2006
não prejudica seu direito, pois o exercício de atividade urbana por curto período não
desqualifica, por si só, uma vida inteira dedicada ao labor rural e (ix) o exercício de atividade
concomitante é permitido para fins de complementação da renda, sobretudo nos intervalos do
ciclo produtivo.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 33). 

VOTO

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

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

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

No caso, a parte autora, nascida em 8/8/1962, cumpriu o requisito etário em
8/8/2017, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

(i) contrato de comodato rural, firmado com Jasme José Pelanda (sogro da
autora) e Margarida da Penha Pelanda, tendo a autora e seu marido como comodatários,
qualificados como agricultores, com cessão de uma área de 4 hectares para cultivo de café da
variedade conilon, com início em 17/6/2007 e previsão de término em 17/6/2027, com firma
reconhecida em 5/11/2007 (Evento 1, PROCADM7, p.5-6).

(ii) descrição de atividades do segurado, informando a categoria de contribuinte
individual, entre 16/2/2004 e 1/9/2006, com a ocupação de costureira de roupa de couro e
pele (Evento 1, PROCADM8, p.1).

(iii) declaração de exercício de atividade rural, datada em 17/10/2017, em nome
da autora, informando o exercício de atividade rural entre 17/6/2007 e 1/9/2017, em regime
de economia familiar, juntamente com seu cônjuge, na condição de comodatária, com
produção de café para comercialização, em área de 4 hectares, de um total de 15,4 hectares,
no Sítio Miracema, de propriedade de Jasme José Pelanda (sogro da autora), com contratação 
de 3 prestadores de serviço durante 15 dias do ano (Evento 1, PROCADM8, p.5-7). 

(iv) declaração de aptidão ao Pronaf, em nome da autora e de seu marido,
qualificados como agricultores, com atuação em área de 4 hectares, no Sítio Miracema
(Evento 1, PROCADM8, p.10).

(v) declaração, emitida por Jasme José Pelanda, informando que a autora e seu
cônjuge exercem atividade rural em sua propriedade, em regime de economia familiar, desde
1983, desempenhando atividades como plantio e colheita de café, mandioca, coco e banana,
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com firma reconhecida em 12/6/2018 (Evento 1, DECL10). 

Conforme exposto, a autora poderia comprovar o cumprimento da carência nos
180 meses anteriores ao implemento do requisito etário, ou seja, entre 8/8/2002 e 8/8/2017,
ou, ainda, no intervalo anterior ao requerimento administrativo, entre 1/9/2002 e 1/9/2017.

Observa-se que o INSS reconheceu o exercício da atividade rurícola entre
5/11/2007 e 1/9/2017 (Evento 1, PROCADM8, p.15), interstício amparado por contrato de
comodato rural (Evento 1, PROCADM7, p.5-6), além de fazer constar no CNIS as
contribuições como contribuinte individual (costureira de roupa de couro e pele), entre
16/2/2004 e 1/9/2006.

Dessa forma, percebe-se que, até a instituição do contrato de comodato, não
existe início de prova material de que a parte autora realmente tenha exercido o labor rural.
Entre 16/2/2004 e 1/9/2006, atuou como costureira, enquanto seu marido exercia atividade
urbana no setor de rochas ornamentais (Evento 1, PROCADM8, p.2-3). Assim, nota-se que,
no período, realmente não houve atuação no meio rural.

Do mesmo modo, o intervalo entre 2002 e 2004 carece de início de prova
material que ampare o trabalho campesino, havendo somente declaração emitida pelo sogro
da autora, referindo sua atuação como lavradora desde 1983. No entanto, a declaração teve
firma reconhecida em momento bem posterior (12/6/2018), sendo inviável reconhecê-la como
início de prova material.

Assim, não havendo preenchimento do período de carência, deve ser mantida a
sentença recorrida.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000325537v20 e do código CRC 0244ba20.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000350-95.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLENE DE OLIVEIRA PELANDA (AUTOR)
ADVOGADO: ALESSANDRO SIMÕES MACHADO (OAB ES020386)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375987v2 e do código CRC 78c6e392.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5001593-86.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDALMO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez. Em suas razões recursais (Evento 48), o autor alega, em síntese,
que (i) é portador de "síndrome do impacto" , patologia que causa dor e inchaço na parte
frontal e rigidez na elevação do ombro, (ii) está incapaz de realizar atividades que necessitem
de esforço físico, de moderado a severo, sintomas que impossibilitam o exercício de sua
atividade habitual de pedreiro, (iii) em sentença proferida nos autos do processo trabalhista nº
0000038-64.2015.5.17.0009, foi reconhecida sua incapacidade definitiva para o labor
habitual, especificamente, foi constatada pelo perito médico a incapacidade parcial e
permanente, (iv) a perícia médica do processo trabalhista, que tramitou na 9ª Vara do
Trabalho de Vitória/ES, atesta a existência de espondilodiscoartrose da coluna lombar e
tendinopatia do ombro esquerdo decorrente de síndrome do impacto, enfermidades que
possuem nexo causal com o exercício da atividade de pedreiro, (v) o perito do Juízo foi
completamente superficial, com respostas genéricas e abrangentes, afirmando de maneira
leviana e irresponsável que ele possui capacidade para o labor, (vi) a perícia judicial foi feita
por médico que não soube avaliar seu quadro de saúde de maneira correta, (vii) o perito é
contraditório ao relatar as patologias existentes, por exemplo ao afirmar, em primeiro ponto,
redução da mobilidade do ombro e, posteriormente, concluir pela mobilidade completa do
membro, (viii) o exame médico pericial se pautou em anamnese exígua de dados, de forma
tão superficial e pouco analítica em relação à complexidade que o caso requer, (ix) dentre
nove documentos denominados “SABI”, foi diagnosticado como incapaz em seis deles,
demonstrando que a própria autarquia o reconhece como incapacitado, (x) desde o último
vínculo empregatício, em 2014, não conseguiu laborar mais, em razão do seu grave estado de
saúde, (xi) possui idade avançada e baixa escolaridade, exerceu a profissão de pedreiro por
toda a vida, não sendo cabível a realocação para função diversa. Contrarrazões do Evento 51.

DATA DE NASCIMENTO: 24/07/1963 (atualmente com 56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pedreiro.

DOENÇA: processo degenerativo do ombro esquerdo e coluna lombar.

VOTO
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 13/04/2018, alegando que, por ser portador de
síndrome do impacto, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de pedreiro. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde a cessação.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 01/12/2009 a 08/01/2010, 08/06/2012 a
12/09/2012 e 23/06/2013 a 27/01/2014 (Evento 1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Exame de radiografia, datado em 05/04/2018, informando alterações pós
cirúrgicas com âncoras metálicas na cabeça e tubérculo maior umeral, redução do espaço
acromioclavicular com cisto subcortical superiormente e acrômio tipo I segundo Bigliani, no
ombro esquerdo. Mínima anterolistese de L4 e redução do espaço discal de L4-L5 e L5-S1,
na coluna lombossacra. Além de esclerose sacroilíaca superiormente, irregularidade nos
ramos isquiopubianos, proeminência da borda lateral e superior dos acetábulos, na bacia.

(ii) Perícia médica realizada nos autos do processo nº 0000038-
64.2015.5.170009, datada em 20/08/2015, concluindo por quadros de espondilodiscoartrose
da coluna lombar e tendinopatia do ombro esquerdo decorrente de síndrome do impacto,
sendo que a enfermidade do ombro esquerdo tem influência na atividade de pedreiro,
ocasionando incapacidade parcial e permanente.

(iii) Laudo médico, datado em 01/10/2013, atestando que o paciente está
realizando tratamento de fisioterapia, apresentando uma leve melhora do quadro álgico e da
amplitude de movimento.

(iv) Laudo médico, datado em 19/07/2013, informando que o paciente se
encontra com seis semanas de pós operatório do ombro esquerdo, para tratamento cirúrgico
da rotura do subescapular e supraespinal reparados com duas âncoras metálicas, apresenta,
ainda,  dor residual, limitação funcional e diminuição da força, sendo necessário realizar
fisioterapia para ganho de amplitude de movimento e alívio da dor.

(v) Laudo médico, datado em 21/03/2013, informando que o paciente se
encontra com 13 dias de pós operatório de reparo de lesão do manguito rotador, onde foram
usadas duas âncoras metálicas, sugerindo, também, o afastamento das atividades laborativas
por 180 dias.

(vi) Laudo médico, datado em 19/09/2013, atestando que o paciente se encontra
em reabilitação para o tratamento cirúrgico realizado.
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(vii) Laudo médico, datado em 10/12/2014, informando que o paciente relata
dor no quadril esquerdo há 8 meses, e apresenta sinais clínicos e radiográficos de impacto
femoracetubular misto, orientando repouso relativo e condroprotetor.

(viii) Laudo médico, datado em 25/03/2015, informando que o paciente possui
quadro álgico no quadril esquerdo, apresenta sinais clínicos e radiográficos de impacto
femoracetubular com lesão labral e condral no quadril, realizou tratamento conservador, sem
melhora, sendo indicado tratamento cirúrgico artroscópico.

(ix) Radiografia digital da bacia e articulações coxofemorais, datada em
29/05/2014, indicando áreas mal definidas da maior densidade no ilíaco e fêmur proximal
esquerdo, com restante da estrutura óssea com densidade preservada, espaços moles
preservados e partes moles sem alterações relevantes ao método.

(x) Exame de ressonância magnética da bacia e quadril esquerdo, datado em
16/07/2014, concluindo pela existência de acetábulo profundo, determinando cobertura
excessiva da cabeça femoral e peritendinopatia na inserção dos glúteos médio e mínimo.

A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 06/09/2018, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor, embora fosse portador de artrose
ocasionada por processo degenerativo, não estava incapacitado para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) o autor relata dor na coluna lombar, com indicação cirúrgica em
virtude de parestesia na perna esquerda, e dor no ombro esquerdo com perda da mobilidade
normal, mesmo após realização de cirurgia, (ii) o paciente apresenta, ao exame físico, marcha
com claudicação à esquerda, mobilidade normal da coluna lombar, contudo com queixa de
dor, ombro esquerdo com cicatrizes de artroscopia, com mobilidade em flexão e abdução
completas, com queixas de dor, além de rotação interna e externa com diminuição em grau
leve, (iii) o periciando fez cirurgia por processo degenerativo do ombro esquerdo com bom
resultado, com mobilidade completa e sem hipotrofias musculares, (iv) o examinado
é portador de artrose da coluna lombar, sem sinais de compressões radicares, não havendo
elementos que indiquem incapacidade laboral, (v) a queixa inicial do autor é de dor lombar
com parestesia da perna esquerda e dor no ombro esquerdo, (vi) o paciente é portador de
artrose causada por processo degenerativo, sem relação com o trabalho, (vii) o periciando não
possui limitação para o exercício de sua atividade habitual, tem boa mobilidade do ombro
esquerdo, já operado, e não apresenta sinais de compressões radiculares na coluna lombar,
(viii) a análise foi pautada na história clínica, exame físico e exames complementares do
paciente, (ix) o paciente não apresentou exames que demonstrem lesões ou sequelas graves
no momento da avaliação pericial, (x) o autor apresenta apenas perda funcional em grau leve
no ombro esquerdo, sem causar incapacidade para sua atividade laboral, (xi) conclui pela
inexistência de alterações graves ou que limitem sua atividade, não correndo risco
de agravamento do quadro clínico se permanecer exercendo seu trabalho.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 26) aduzindo que (i) trabalhou exclusivamente como pedreiro
durante a vida, não tendo emprego desde 2014, em virtude de sua doença, (ii) o perito foi
evasivo, respondendo aos quesitos de forma genérica e abrangente, (iii) o perito é
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contraditório ao informar que existe perda funcional e diminuição na rotação externa e
interna, e concluir que há mobilidade completa, (iv) a constatação de que não se encontra
incapacitado contraria os demais documentos médicos anexados aos autos.

 O autor apresenta, ainda, quesitos complementares a serem esclarecidos pelo
perito, estes contudo, restaram indeferidos na sentença, sob a justificativa de não ser
necessário provar qualquer fato para além daqueles já exaustivamente elucidados, constantes
nos documentos acostados aos autos e nos esclarecimentos prestados pelo perito judicial.
Mantém-se o indeferimento dos quesitos complementares.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido
processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Muitos dos documentos
apresentados estão compreendidos entre 23/06/2013 e 27/01/2014, período em que se
encontrava em gozo do benefício por incapacidade, em virtude de procedimento cirúrgico
realizado no ombro esquerdo. Laudo médico datado em 25/03/2015 informa quadro álgico no
quadril esquerdo, contudo, no momento da perícia o autor sequer apresentou queixa de dor
correspondente.

Ademais, em que pese o laudo pericial indique leve diminuição da rotação
interna e externa do ombro esquerdo do autor, é claro ao informar que tal limitação não
acarreta a incapacidade para o exercício de sua atividade habitual. 

Cabe destacar que, seja por conta das características próprias da doença de que
padece ou do resultado do tratamento médico que vem realizando, é plenamente plausível
uma pessoa ser portadora das patologias alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para
o labor, sendo este o caso dos autos.

Nesse contexto, merece registro que, não obstante na perícia realizada na Justiça
do Trabalho em 20/08/2015 tenha sido apurada a incapacidade parcial e permanente
do demandante (Evento 1, LAUDO6), é possível assegurar que ele recuperou plenamente sua
capacidade produtiva, tendo em vista as conclusões periciais.
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O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Portanto, não faz jus o autor ao benefício de auxílio-doença, uma vez que não
resta comprovada, nos autos, incapacidade para o labor habitual.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324758v29 e do código CRC 76654386.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000924-24.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANGELICA MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

 Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-o a reestabelecer o benefício
de auxílio-doença desde a cessação em 22/8/2018. 

Em suas razões recursais (Evento 46, RecIno1), alega, em síntese,  que (i)
a autora possui condições físicas para continuar trabalhando, (ii) está demonstrado que
foi prematura e ilegal a concessão do benefício por incapacidade, pois está  nítida a ofensa ao
princípio da legalidade, previsto na Constituição da República, (iii) não houve comprovação
da incapacidade laborativa capaz de ensejar o recebimento de auxílio-doença, e muito menos
de aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, a fim de que
os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, e (iv) em atenção ao princípio da
eventualidade, é necessário que se limite a condenação,  para concessão de auxílio-doença,
à data da perícia judicial (DIB). 

Contrarrazões da autora (Evento 53, CONTRAZAP1).

DATA DE NASCIMENTO:25/1/1977 (atualmente com 42 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL:  empregada doméstica (conforme inicial).

DOENÇA: contusão no joelho direito e luxação acromioclavicular (conforme
perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 5/9/2018, alegando que, por ser portadora
de LUXAÇÃO DA ARTICULAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR EM  OMBRO DIREITO,
estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de
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empregada doméstica. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 22/8/2018.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 24/10/2012 a 27/11/2012 e 10/11/2017 a
22/8/2018 (Evento 1, CNIS7).   

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) documento médico (atestado médico), datado em 10/11/2017, informando
que ela necessitaria de 15 dias de afastamento do trabalho;

(ii) laudo médico, datado em 17/11/2017, informando luxação
acromioclavicular no ombro, tratamento conservador com imobilização e uso de
antiflamatórios e impossibilidade de exercício do seu labor habitual;

(iii) laudo médico, datado em 14/2/2018, informando luxação acromioclavicular
grau 3,  no ambro direito, necessitando  de cirurgia para correção, encontrando-se
impossibilitada para o trabalho;

(iv) laudo médico, datado em 8/8/2018, informando luxação acromioclavicular
grau 3, cirurgia de correção e colocação de fios de Kirschner, contudo, no quarto dia do pós-
operatório, ela retirou o material, o que ocasionou a perda da cirurgia, estando no aguardo
de remarcação de novo procedimento cirúrgico,  impossibilitada para o trabalho até cirurgia
definitiva;

(v) laudo médico, datado em 29/8/2018, informando luxação acromioclavicular
grau 3, cirurgia de correção e artrodese (fixação de fio de Kirschner), porém, no 4º dia do
pós-operatório, no curativo, perdeu a redução da cirurgia e retirada do fio metálico, encontra-
se em aguardo para outra cirurgia de correção e em tratamento fisioterápico, impossibilitada
para o trabalho.

Apresentou também prontuários médicos informando que (i) em 7/2018,
apresentava quadro de luxação acromioclavicular no ombro, sendo que já tinha sido operada e
no 3º dia do curativo foi retirado o fio de Kirschner, tendo que fazer fisioterapia para aguardar
nova cirurgia de correção, (ii) em 8/2018, apresentava quadro de luxação acromioclavicular
em grau III, aguardando nova cirurgia, e (iii) em 5/2018, dor em ombro direito, ante a fratura
e luxação acromioclavicular, sendo que, após 15 dias de operada, retirou o fio de Kirschner
no curativo, com pequeno desvio da fratura/luxação. 

A perícia judicial (Evento 28, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
21/11/2018, por médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que a autora,
embora fosse portadora de contusão no joelho direito e luxação acromioclavicular, não
estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) ao exame físico,
apresentou-se com marcha sem alterações, sem muleta ou auxílio de terceiros, durante o
exame sentou-se e levantou-se sem apoio nos móveis, cicatriz cirúrgica na face anterior do
ombro direito (8cm), mobilidade completa do ombro direito, com força preservada, fazendo
movimentos contra resistência, não há mobilidade anormal ou deslocamento da clavícula à
palpação ou mobilização do ombro, joelho direito com cicatriz de escoriação na face anterior,
com mobilidade completa e sem sinais de instabilidade ou derrame articular, (ii) a periciada
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queixa-se de dor no ombro direito e joelho direito, (iii) a causa da doença é  traumática, (iv) a
doença não decorre de acidente de trabalho, (v) não sofreu lesões importantes no joelho e já
tratou a lesão do ombro,  estando com recuperação completa, razão pela qual não existe
incapacidade laboral, (vi) não houve perda da capacidade laboral, não necessitando de
continuidade no tratamento para recuperá-la, (vii) foram considerados para a realização da
perícia, a história clínica, o exame físico e os exames complementares apresentados, (viii) a
patologia não interfere em sua vida civil independente, (ix) não necessita  de reabilitação, por
não haver incapacidade, e (x) houve incapacidade temporária até fevereiro de 2018. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 36, QUESITOS1) aduzindo que o perito teria sido
contraditório em diversas questões, mas a perícia não foi contraditória a respeito de nenhum
questionamento. Além disso, requereu a  apreciação de quesitos complementares.

Quanto aos quesitos complementares, consta no art. 370, parágrafo único, do
CPC que o juiz indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, verifica-
se que os quesitos respondidos pelo perito do  juízo são suficientes para esclarecer o estado
clínico da autora, razão por que torna a análise dos quesitos suplemetares
irrelevante; portanto, devem ser indeferidos.

Considerando que a parte autora não apresentou nenhum elemento de prova que
pudesse infirmar o parecer do perito, que procedeu a um exame criterioso do estado clínico da
autora, e que os laudos particulares sinalizam a existência de incapacidade na data da
cessação do benefício e, pelo menos, até a realização da perícia, deve ser pago o benefício
pleiteado (auxílio-doença) da sua cessação em 22/8/2018 até a realização da prova pericial
em 21/11/2018. 

Registre-se que, havendo agravamento do estado clínico após a perícia, a autora
está autorizada a requerer novo benefício, não havendo se falar em coisa julgada. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar o restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação em
22/8/2018 até a realização da perícia judicial em 21/11/2018. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral).  Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299800v53 e do código CRC 2805a843.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 191



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 511/557

5000924-24.2018.4.02.5004 500000376046 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5000924-24.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANGELICA MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: LORENA FERRETI MALTA (OAB ES021034)
ADVOGADO: LUCIANO GUIMARÃES NUNES (OAB ES027415)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o restabelecimento
de auxílio-doença desde a cessação em 22/8/2018 até a realização da perícia judicial em
21/11/2018. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
(com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376046v2 e do código CRC ae48fd3d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:55
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RECURSO CÍVEL Nº 0021557-31.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELENA PEREIRA DE SOUZA GALDEIA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a conceder o benefício assistencial de
prestação continuada desde a data da citação do réu, em 15/09/2017 (Evento 8, OUT13).

Em suas razões recursais (Evento 40), alega, em síntese, que (i) tanto na
declaração da renda familiar da autora no PA quanto no processo judicial, a autora tentou
inadvertidamente ocultar a renda de seu companheiro Ivan, (ii) após a juntada do CNIS, onde
ficou à evidência, caracterizado que ela não fazia jus ao benefício ao tempo da DER em
25/07/2016, (iii) o juízo concedeu o benefício desde a citação do réu no processo judicial, (iv)
não parece que houve justiça no caso concreto, pior ainda quando se condena o réu em juros
de mora e (v) quanto à correção monetária e juros, fica mantida a aplicação do índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional
nº 62/2009, até 25.03.2015, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em 26/03/2015,
terminou o julgamento da questão de ordem das ADIs 4357 e 4425, definindo a modulação
dos efeitos da Decisão dessas ADIs. Contrarrazões (Evento 43).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95, combinado
com o art. 1°, da Lei nº 10.259/01, e estando devidamente instruído o feito,
passo a decidir.

Processo sentenciado com observância ao disposto no art. 12, § 2º, IX do
Código de Processo Civil em razão da natureza alimentar do benefício
pleiteado, associada à miserabilidade – em tese – da parte autora.

1. FUNDAMENTAÇÃO

A parte autora requer benefício assistencial de prestação continuada previsto no
artigo 203, inciso V da Constituição Federal, bem como na Lei no 8.742/93.
Afirma seu direito alegando que não possui meios de prover sua própria
manutenção nem tê-la provida por sua família.
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A Constituição Federal, em seu art. 203, V, previu a prestação da assistência
social para pessoas portadoras de deficiência ou idosas impossibilitadas de
prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família, garantindo-lhes
benefício mensal no valor de um salário mínimo.

Em atendimento ao comando constitucional foi editada a Lei no 8.742/93, com
posteriores alterações, que assim estabelece:

“Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco)
anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)

§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os
menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)

§ 2o  Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com
deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.     (Redação dada pela Lei nº 12.470, de
2011)    (Vide Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência)

§ 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto)
do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o  O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro
regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza
indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 5o  A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de
prestação continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 6º  A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do
grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e
avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.    (Redação dada pela Lei nº
12.470, de 2011)
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§ 7o  Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu
encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 8o  A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos
previstos no regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº
9.720, de 30.11.1998)       

§ 9º  A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não
será considerada para fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. 
    (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011)   (Vide Lei nº 13.146, de
2015)  (Vigência)

§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste
artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 
    (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 11   (Vide Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência).”

Com efeito, da leitura da Constituição, bem como da Lei Orgânica da
Assistência Social e ainda nos termos do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003),
pode-se dizer que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante:

a) seja portador de deficiência que obstrua sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, isto é, incapaz
para o trabalho, ou idoso com 65 (setenta) anos ou mais;

b) comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la
provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo;

c) não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica e pensão especial de natureza
indenizatória.

No caso dos autos, como a parte autora tem idade superior a 65 anos, não
há necessidade da análise do requisito da incapacidade, que é presumida.

Quanto à renda familiar, verifico que, no relatório da visita domiciliar (Evento
14, OUT16) realizada pela assistente social designada pelo Juízo, ficou
constatado que o grupo familiar da autora é composto pela mesma e seu cônjuge
que, conforme relatório social não aufere renda alguma.
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Nesse sentido, considero que a demandante não possui qualquer capacidade de
prover seu sustento e de sua família, não auferindo renda financeira válida para
arcar com as despesas básicas para sobreviver e nem se encontra incluída em
atendimento assistencial dos Programas Sociais mantidos pelo poder público, o
que denota uma presunção de miserabilidade do grupo familiar, por possuir
situação econômica precária, verificada pela Assistência Social.

Ademais, constato que as fotografias que acompanham o laudo social ilustram a
simplicidade da casa em que a família reside, corroborando a situação de
vulnerabilidade.

Portanto, concluo evidenciada a imprescindibilidade da atuação da Seguridade
Social, atendendo assim ao escopo da norma constitucional estampada no art.
203, inciso V, da Constituição Federal/1988.

Ressalto, entretanto, que não há nenhum óbice para que o INSS promova a
revisão periódica do benefício, na forma do art. 21, da Lei nº 8.742/93.

Assim, respeitados os requisitos legais, impõe-se o deferimento do pedido
autoral, desde a data da citação do réu em 15/09/2017 (Evento 8, OUT13), em
vista de o grupo familiar da autora auferir renda per capita superior ao limite
legal de ¼ do salário-mínimo (CNIS – Evento 21, OUT21) à época do
requerimento administrativo em 25/07/2016 (Evento 1, OUT6).

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a autarquia
previdenciária no pagamento à parte autora do benefício de amparo social no
valor de um salário mínimo mensal, nos termos do artigo 203, inciso V, da
Constituição Federal e do artigo 20, da Lei n° 8.742/93, desde a data da citação
do réu em 15/09/2017 (Evento 8, OUT13), com pagamento de parcelas
atrasadas.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios até a
expedição do precatório ou RPV devem ser calculados com base no índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação
da Lei 11.960/2009). A correção monetária deve seguir a variação do INPC, em
virtude da vigência da lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
(STJ, REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018 – RECURSO
REPETITIVO), sobretudo porque o STF declarou inconstitucional a correção
monetária pela TR (RE 870.847, sessão de 20/09/2017, tema 810 com
repercussão geral)."

No caso, a autora ajuizou ação, em 31/07/2017, alegando que, por ser idosa e
miserável teria direito ao recebimento do benefício assistencial.
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E de acordo com o relatório social (Evento 14 - OUT16), a autora possui
65 anos de idade e reside com o companheiro, Sr. Ivan Brescot de Oliveira - 61 anos, em
imóvel próprio, com quatro cômodos (quartos, sala, cozinha e banheiro) e condições físicas
inadequadas. 

Quanto à renda familiar, a autora e seu companheiro não possuem renda mensal
e não estão incluídos em Programa Social do Governo Federal. No mais, as fotos extraídas do
relatório social demonstram situação de vulnerabilidade social.

Quanto à DIB, o entendimento consolidado do E. STJ é de que,
"ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da
aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida" (Súmula
576). Por isso, e considerando que o grupo familiar da autora auferia renda per capita superior
ao limite legal de ¼ do salário-mínimo (CNIS – Evento 21, OUT21) à época do requerimento
administrativo em 25/07/2016 (Evento 1, OUT6), a sentença julgou procedente o pedido, a
partir da citação.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268086v19 e do código CRC 804460fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0021557-31.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELENA PEREIRA DE SOUZA GALDEIA (AUTOR)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)
ADVOGADO: RODRIGO NUNES LOPES (OAB ES017122)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376152v2 e do código CRC 8157c23e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0035568-02.2016.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBERTO FERNANDES SANTANA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou  improcedente a pretensão inicial. 

Em suas razões de Evento 38, alega que (i) não foi reconhecido o período de
29/01/1986 a 08/09/1993, em que exerceu a função de vigilante/vigia como especial, em
razão de não haver prova de uso de arma de fogo, (ii) a legislação previdenciária
reconhece tempo especial por categoria profissional o guarda no Decreto 53.831/1964, sob o
código 2.5.7, por analogia ao vigia e ao vigilante, e jamais mencionou/exigiu uso de arma de
fogo para caracterizar ou descaracterizar a atividade como perigosa, sendo que nem o art. 193
da CLT, com a alteração trazida pela Lei 12.740/2012, exigiu o seu uso da arma de fogo para
caracterizar a periculosidade da atividade, e (iii) o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do Recurso Especial 506.014/PR, não mencionou a necessidade de porte de
arma de fogo. 

Contrarrazões de Evento 42. 

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
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empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

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

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.
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6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, o autor objetiva o reconhecimento de tempo especial de 29/01/1986 a
08/09/1993 em razão de exercício da atividade de vigilante. Ocorre que, com a inicial, ele não
apresentou nem mesmo a sua CTPS. 

Porém, consta, nos autos, o processo administrativo juntado pelo INSS  (Evento
16) demonstrando que o autor, no período em questão, laborou como vigilante na empresa
Estrela Azul Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. (CTPS). Não houve, por outro
lado, apresentação de PPP descrevendo as atividades desenvolvidas. 

Como se observa, não há prova de uso de arma de fogo no período em exame.
Também não há prova das atividades que desenvolvia na empresa empregadora, sendo, assim,
impossível verificar o caráter nocivo da atividade. A simples referência ao cargo de vigilante
na CTPS não é suficiente para demonstrar o exercício de atividade nociva de forma habitual e
permanente. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar provimento a ele.
Condenação em custas e em honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000319891v8 e do código CRC 9ee6d047.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 193



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 523/557

0035568-02.2016.4.02.5052 500000376018 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 0035568-02.2016.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBERTO FERNANDES SANTANA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: RODRIGO NUNES LOPES (OAB ES017122)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar provimento a ele. Condenação em custas e em honorários
advocatícios devidos em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o
deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376018v2 e do código CRC 37739516.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0003702-08.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAFAEL MOREIRA FARIAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a
DER em 29/3/2017.

Em suas razões recursais (Evento 31), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, (xiii) desde outubro/2001 as
regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram Alteradas, exigindo-se desde
2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN, (xiv) os PPPs
apresentados para os dois períodos (03/09/1990 a 04/03/1997 e 02/08/2004 a 30/04/2013) não
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informam o conselho de classe ao qual se filiavam os responsáveis pelos registros ambientais,
portanto não restou comprovado que tais profissionais eram médicos ou engenheiros, como
demanda a legislação previdenciária, e (xv)  o PPP do segundo período (02/08/2004 a
30/04/2013) revela que não havia responsável pelos registros ambientais após 22/05/2008,
como demanda a legislação previdenciária.

Contrarrazões de Evento 36. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
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empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)
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Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)
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PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
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ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 194



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 530/557

0003702-08.2018.4.02.5051 500000300700 .V13 JES10515© JES10515

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
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instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.
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A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 3/9/1990 a
4/3/1997 e 2/8/2004 a 30/4/2013. 

Para o período de 3/9/1990 a 4/3/1997, o autor apresentou o PPP expedido pela
empresa Cola Representações Indústria e Comércio Ltda. demonstrando que ele esteve
exposto a ruído de 88,1 dB (Leq), sendo a técnica utilizada para apuração do agente por meio
de "efeitos combinados"

Para o período de 2/8/2004 a 30/4/2013, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Sossai Distribuidora de Veículos Ltda. revelando que ele laborou como
menânico, no período de 2/8/2004 a 30/4/2013, estando exposto a ruído em intensidade de
91,3 dB (Leq), sendo a técnica utilizada para apuração do agente por meio de "efeitos
combinados".

Considerando que o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o
nível médio (LEQ, LAVG ou TWA), não há dúvidas de que houve observância à metodologia
prevista na legislação, conforme exposição anterior. 

Quanto à extemporaneidade dos laudos técnicos que serviram de base para a
expedição dos PPPs, aplica-se o já citado Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado". O fato de o PPP não destacar o conselho de classe do profissional que procedeu
aos registros ambientais não afasta a veracidade da informação de existência de laudo
técnico. 

Com relação à petição de Evento 74, cumpre registrar que não há mais interesse
de agir no pedido de prorrogação de prazo para apresentar novos PPPs, uma vez que os
documentos apresentados foram bastantes para indicar a sujeição de ruído em intensidade
acima do limite legal. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300700v13 e do código CRC 58486222.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 0003702-08.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAFAEL MOREIRA FARIAS (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)
ADVOGADO: SIMONE ROSA FORTUNATO (OAB ES012248)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: VIVIANE LUPIM SANTOS DA SILVA (OAB ES026724)
ADVOGADO: JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR (OAB ES022222)
ADVOGADO: HALAF SPANO DE CASTRO (OAB ES026338)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376091v2 e do código CRC 44a3e4b5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5005358-31.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADEMIR SABINO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de seu benefício
previdenciário mediante a apuração do fator previdenciário com base na expectativa de
sobrevida para o sexo masculino. A parte autora pretende a declaração incidental de
inconstitucionalidade do §8º do art. 29 Lei 8.213/91, com redução de texto, para que seja
extirpada a expressão “considerando-se a média nacional única para ambos os sexos”.

VOTO

Acerca do fator previdenciário, os parágrafos 7º e 8º do art. 29 da Lei 8.213/91,
acrescentado pela Lei 9.876/99, assim dispõem:

 

Art. 29 (...)

§ 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a
expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar,
segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, de
26.11.99) (Vide Decreto nº 3.266, de 1.999)

§ 8º - Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do segurado na
idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. (Incluído pela Lei
nº 9.876, de 26.11.99)

 

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido formulado nas ADI 2.110 e
2.111, já sinalizou no sentido da constitucionalidade do fator previdenciário. (Relatora Juíza
Federal Maria Lúcia Gomes de Souza, DOU 18/08/2017, pág. 138/308.), fixou entendimento
no sentido de que

 

E a jurisprudência também tem firmado seu entendimento nesse sentido:
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PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA
MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. TÁBUA COMPLETA DE
MORTALIDADE DO IBGE. EXPECTATIVA MÉDIA DE SOBREVIDA
ÚNICA PARA AMBOS OS SEXOS. ART. 29, §8º, DA LEI Nº 8.213/91.
CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO LIMITADOR DOS
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão manifestada nesta
ação desdobra-se nos seguintes pedidos, em suma: a) reconhecimento da
inconstitucionalidade do fator previdenciário, com o recálculo da RMI da
aposentadoria por tempo de contribuição sem a aplicação do mesmo; b)
recálculo da RMI, incluindo-se "todos os salários de contribuição que serviram
de base para o recolhimento da contribuição social, mediante o afastamento dos
critérios ou requisitos para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial da renda
mensal" (afastando-se, portanto, a "escolha dos maiores salários" e a limitação
dos salários de contribuição ao teto previdenciário). 2. As regras para o cálculo
do salário de benefício são aquelas estabelecidas na legislação vigente à época
da concessão do provento almejado. 3. A incidência do fator previdenciário no
cálculo do salário-de-benefício das aposentadorias por idade e por tempo de
contribuição foi introduzida pela Lei nº 9.876/99, diploma legal que deu nova
redação ao art. 29, I, da Lei nº 8.213/91. 4. A constitucionalidade do fator
previdenciário já fora assentada pelo Egrégio Suprem o Tribunal Federal, no
julgamento das Medidas Cautelares em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
2110/DF e 2111/DF. 5. É legítima, no cálculo do fator previdenciário, a
obtenção da expectativa de sobrevida a partir da média nacional única para
ambos os sexos, extraída da tábua completa de mortalidade construída pelo
IBGE. Precedentes desta Turma. 6. Portanto, a renda mensal inicial da
aposentadoria da autora foi adequadamente apurada pelo INSS, porque de
acordo com as regras da Lei nº 9.876/99, diploma legal que prevê a incidência
do fator previdenciário no cálculo do salário-de-benefício, considerada a
expectativa de sobrevida a partir da média nacional única para ambos os sexos,
extraída da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE. 7. No tocante
ao pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício, afastando-se o
critério de "escolha dos maiores salários" e com a exclusão do limitador dos
salários de contribuição, também não assiste razão à parte autora. 8. Os salários
de contribuição considerados no período básico de cálculo devem observar o
quanto disposto no art. 29, da Lei n. 8.213/91, inclusive no que diz respeito ao
teto previsto em Lei. 9. Se o segurado recolhe contribuição utilizando-se de
valor superior ao teto contributivo, o faz por sua conta de risco, não podendo
esperar igual contrapartida por ocasião do cálculo do salário de benefício. 10.
Havendo limite máximo para o valor do salário sobre o qual a contribuição
incidiu, não há com o cogitar a possibilidade de se reclamar valor de benefício
superior a esse limite, sob pena de quebra do vínculo havido entre o valor das
contribuições recolhidas e o valor do benefício. 11. Não há incompatibilidade
entre as normas dos arts. 29, § 2º e 33, da Lei nº 8.213/91 com o seu art. 136,
que trata de questão diversa, relacionada à legislação previdenciária anterior.
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Precedente do STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva.
12. De rigor, portanto, a improcedência do pedido de revisão sob tal aspecto, o
que leva, necessariamente, à conclusão de que também não merecem prosperar
os argumentos da parte autora no sentido da imprescindibilidade do retorno dos
autos à Contadoria Judicial, para novo cálculo do benefício. Isso porque o
cálculo pretendido pressupõe a exclusão do limitador do salário de contribuição,
o que não se m ostra viável, nos termos da fundamentação supra. 13. Apelação
da parte autora desprovida. Sentença mantida. (TRF 3ª R.; AC 0009800-
42.2009.4.03.6103; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Delgado; DEJF
06/06/2019)

 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA RMI DA
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE URBANA COM REGISTRO EM CTPS. IMPLEMENTAÇÃO
DOS REQUISITOS. FATOR PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE. TÁBUA
DE MORTALIDADE. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA NACIONAL ÚNICA
PARA AMBOS OS SEXOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO MANTIDOS. 1. São requisitos para a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da
Lei nº 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se
que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional nº
20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4º. 2. Deve ser
observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o
reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de
sua demonstração. 3. Para comprovação das atividades urbanas, a CTPS
constitui prova plena do período nela anotado, só afastada com apresentação de
prova em contrário. 4. O C. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento
no sentido de que a Lei nº 9.876/99, na parte em que alterou o artigo 29 da Lei
nº 8.213/91, não afronta os preceitos constitucionais. 5. Correta a Autarquia ao
aplicar o novo critério de apuração da renda mensal inicial, previsto no artigo
29 da Lei nº 8.213/91, que determina a multiplicação da média aritmética dos
maiores salários-de-contribuição pelo fator previdenciário, segundo a tábua de
mortalidade fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. IBGE, observando-se a média nacional única para ambos os sexos.
6. Reconhecido o labor urbano, deve o INSS proceder ao recálculo da renda
mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora. 7. Juros e correção monetária
pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos
na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em
relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR. Taxa
Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
RE nº 870.947, tema de repercussão geral nº 810, em 20.09.2017, Relator
Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela
Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.
8. Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do Código
de Processo Civil/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no
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artigo 85, § 11º do CPC/2015. 9. Sentença corrigida de ofício. Apelação do
INSS e remessa necessária não providas. (TRF 3ª R.; Ap-Rem 0003649-
85.2013.4.03.6114; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Domingues; Julg.
12/11/2018; DEJF 27/11/2018)

 

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000284794v2 e do código CRC 56c76dd3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5005358-31.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADEMIR SABINO (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora conhecido e desprovido. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando
suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375867v2 e do código CRC c4956df8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0025149-42.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TRANSPORTADORA DE SA LTDA (AUTOR)

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora em
face do acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 59 do Evento 61) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a distribuição
dos ônus sucumbenciais, afirmando que o art. 85, § 2°, do CPC impõe o arbitramento de
honorários sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

De fato, o acórdão negou provimento ao recurso da União e não se manifestou
sobre o arbitramento de honorários advocatícios, assistindo razão à parte embargante nesse
sentido quando suscita omissão. 

Voto por conhecer os embargos de declaração da parte autora e dar a eles
provimento, reconhecendo a omissão suscitada para arbitrar honorários advocatícios em
desfavor da União em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação, que
passa a integrar o julgado embargado.   

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268322v3 e do código CRC 09944565.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0025149-42.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRENTE: TRANSPORTADORA DE SA LTDA (AUTOR)
ADVOGADO: RAFAEL BRASIL ARAÚJO SILVA (OAB ES014074)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração da parte autora e dar a eles provimento, reconhecendo a omissão
suscitada para arbitrar honorários advocatícios em desfavor da União em 10% sobre o valor
da condenação, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o julgado embargado, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376164v2 e do código CRC 1105e47d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5013165-39.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VICTOR BERNARDO VICENTINI (AUTOR)

RECORRENTE: RODRIGO CALAZANS VERLY (AUTOR)

RECORRENTE: ROMULO DONADELLO CUZZUOL (AUTOR)
RECORRENTE: RICARDO ARAUJO RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA/ES
(RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da anuidade por
parte do CREA/ES. Alegam os autores (Evento 29, Reclno1) que (i) a anuidade cobrada
pelo CREA/ES é maculada de vícios, (ii) vícios formais e legislativos maculam a conversão
da Medida Provisória nº 536/11 na Lei nº 12.514/11, (iii) a inobservância do trâmite
legislativo adequado quando da conversão da maculam a conversão da Medida Provisória nº
536/11 na Lei nº 12.514/11 e (iv) a cobrança das anuidades está em desacordo com os
parâmetros legais de correção e atualização monetária. Contrarrazões no Evento 40,
CONTRAZ1.

VOTO

Acerca da matéria debatida nos autos, observo que a sentença prolatada se
encontra em consonância com o posicionamento já pacificado pelo Pleno do E. STF, quando
do julgamento da ADI 5.127, de que em relação à alegada ausência de pertinência temática
entre a emenda parlamentar incorporada à Medida Provisória 536/2011 e o tema das
contribuições devidas aos Conselhos Profissionais em geral, não é compatível com a
Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com medida
provisória submetida a sua apreciação. No entanto, restou deliberado pela Corte Suprema que
a decisão firmada nessa ADI tem eficácia prospectiva (ex nunc), logo, a MP em questão não
padece do vício da inconstitucionalidade formal quanto ao ponto, uma vez que a ela não se
aplica o efeito jurídico da recente decisão plenária.

Verifico que o posicionamento acima foi recentemente ratificado pelo Min.
Gilmar Mendes, quando do julgamento do RE 1189650/SC, que em 26/03/2019 admitiu e deu
provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Conselho de Farmácia para julgar
improcedentes os pedidos dos autores. Eis o teor da decisão.

“Decisão
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Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão
proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina,
o qual negou provimento ao recurso por entender que “a Lei 12.514/2011,
resultante da conversão da Medida Provisória nº 536/2011, padece de vício de
inconstitucionalidade formal, quando dispõe sobre as anuidades devidas aos
conselhos profissionais (art. 3º e seguintes).” (eDOC 31, p. 1)

 No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da
Constituição Federal, aponta-se ter a decisão recorrida declarado a
inconstitucionalidade formal dos arts. 3º a 10 da Lei 12.514/2011 .

Nas razões recursais, sustenta-se “a constitucionalidade da Lei n.º
12.514/2011, “ante a inexistência da exigência de pertinência temática em
projetos de lei não reservados à iniciativa exclusiva de outros membros dos
Poderes da República, notadamente do Presidente da República, sendo
corolário lógico do nosso sistema jurídico-constitucional a prerrogativa dos
parlamentares emendarem projetos de lei encaminhados à sua deliberação.”.
(eDOC 34, p. 3).

É o relatório.

 Decido.

 Razão assiste ao recorrente.

A Turma Recursal, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos,
compreendeu pela inconstitucionalidade formal da Lei 12.514/2011,
consignando não haver pertinência temática entre a MP 536/2011, a qual
tratava das atividades de médicos-residentes, e a emenda parlamentar, por meio
da qual incorporou na medida provisória matéria relativa à anuidade devida
aos conselhos profissionais.

Destaco trecho da decisão:

“Esta Turma Recursal tem entendido que a Lei 12.514/2011, resultante da
conversão da Medida Provisória nº 536/2011, padece de vício de
inconstitucionalidade formal, quando dispõe sobre as anuidades devidas aos
conselhos profissionais (art. 3º e seguintes).

Isso porque a disciplina das anuidades decorreu de emenda à MP 536/2011,
que tratava das atividades de médico-residente, de forma que inexiste
pertinência temática entre o objeto da MP e a matéria tratada na emenda
parlamentar. Há, por conseguinte, ofensa aos artigos 59, parágrafo único, e 62
da Constituição Federal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art.
46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01).”. (eDOC 31, p. 1).
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Ocorre que esse entendimento não está em consonância com a orientação
firmada por esta Corte no julgamento das ADIs 4.697 e 4.762, rel. Min. Edson
Fachin, Dje 30.3.2017, assim ementado:

"AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO
CONJUNTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS.
AUTARQUIAS FEDERAIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE
PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
PRATICABILIDADE. PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011. 1. A
jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de serem os conselhos
profissionais autarquias de índole federal.

Precedentes: MS 10.272, de relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, Tribunal
Pleno, DJ 11.07.1963; e MS 22.643, de relatoria do Ministro Moreira Alves, DJ
04.12.1998. 2. Tendo em conta que a fiscalização dos conselhos profissionais
envolve o exercício de poder de polícia, de tributar e de punir, estabeleceu-se
ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-se, por
óbvio, ao regime tributário pátrio. Precedente: ADI 1.717, de relatoria do
Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003. 3. O entendimento
iterativo do STF é na direção de as anuidades cobradas pelos conselhos
profissionais caracterizarem-se como tributos da espécie “contribuições de
interesse das categorias profissionais”, nos termos do art. 149 da Constituição
da República. Precedente: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal
Pleno, DJ 18.05.2001. 4. Não há violação à reserva de lei complementar,
porquanto é dispensável a forma da lei complementar para a criação das
contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais. Precedentes. 5. Em relação à ausência de pertinência
temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida Provisória
536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais em
geral, verifica-se que os efeitos de entendimento da ADI 5.127, de relatoria da
Ministra Rosa Weber e com acórdão por mim redigido, não se aplica à medida
provisória editada antes da data do julgamento, uma vez que a este foi
emprestada eficácia prospectiva. 6. A Lei 12.514/2011 ora impugnada observou
a capacidade contributiva dos contribuintes, pois estabeleceu razoável
correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de
rendas auferidas do labor de pessoa física, assim como por haver diferenciação
dos valores das anuidades baseada no capital social da pessoa jurídica
contribuinte. 7. Não ocorre violação ao princípio da reserva legal, uma vez que
o diploma impugnado é justamente a lei em sentido formal que disciplina a
matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse
profissional para aqueles conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11. 8. No
tocante à legalidade tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a
determinação do mandamento tributário no bojo da lei impugnada, por meio da
fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidência das
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contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas categorias
da praticabilidade e da parafiscalidade. Doutrina. 9. Ações Diretas de
Inconstitucionalidade improcedentes.” 

No voto condutor do acórdão, ressaltou-se, no tocante à constitucionalidade
formal das emendas 11 e 12 acrescidas ao texto originário da MP 536/2011,
durante seu processo de conversão na Lei 12.514/2011, o que segue:

“Em relação à ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar
incorporada à Medida Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas
aos conselhos profissionais em geral, verifica-se que o Plenário desta Corte no
âmbito da ADI 5.127, também proposta pela ora Requerente CNPL, de relatoria
da Ministra Rosa Weber e com acórdão por mim redigido, assentou ‘não ser
compatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de
pertinência temática com medida provisória submetida a sua apreciação’.

No entanto, esta Corte deliberou por emprestar eficácia prospectiva (ex nunc)
para o entendimento firmado nessa ADI, logo a MP em questão não padece do
vício da inconstitucionalidade formal quanto ao ponto, uma vez que a ela não
se aplica o efeito jurídico da recente decisão plenária”.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, ao consignar a
inconstitucionalidade formal da Lei 12.514/2011, está em dissonância com o
entendimento firmado pelo Plenário desta Corte.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário(art. 932, VIII, do
NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar
improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2019.

Ministro Gilmar Mendes

Relator”

Quanto à atualização do valor das anuidades cobradas pelo INPC, a sentença
também julga improcedente o pedido, sob a seguinte a fundamentação:

"Quanto ao pedido sucessivo, aduz a parte autora que mesmo antes da
promulgação da Lei nº 12.514/11, o Réu deveria utilizar o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC para promover a atualização do valor das
anuidades cobradas. No entanto, se verificados os valores fixados nos atos
normativos de autoria do crea/es, e se comparados ao total acumulado do inpc
no período em referência, ter-se-á que não foram respeitados os parâmetros de
atualização que deveriam servir de baliza à definição das anuidades, pelo que o
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mínimo que se espera é que sejam os autores restituídos no total da diferença
paga a maior, devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros
moratórios.

Já a parte ré sustenta que entre 2011 e 2016 não houve apenas atualização
monetária, mas sim a fixação propriamente dita dos valores dentro dos limites
legalmente estabelecidos e que a partir de 2016 não houve mais fixação de
anuidade, mas apenas a atualização segundo o índice legalmente estabelecido. 

Assiste razão ao réu neste ponto. Com efeito, a Lei 12.514/11 prevê, no art. 6º,
inciso I, que as anuidades cobradas pelo conselho, para profissionais de nível
superior, serão no valor de no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Conforme bem ressaltado pelo mesmo, entre 2011 e 2016 não houve, de
fato, atualização monetária, mas sim a fixação propriamente dita dos valores
dentro dos limites legalmente estabelecidos. No caso dos autos, em 2016 a
anuidade cobrada era no valor de R$ 483,43 (quatrocentos e oitenta e três reais e
quarenta e três centavos). Somente a  partir de 2016, conforme comprova o réu,
a anuidade para 2017 foi fixada em R$ 529,95 mediante aplicação do INPC
conforme anexo 2 da contestação (evento 13). Vejamos: 

As anuidades devidas aos Creas, no exercício 2017, pelos profissionais inscritos
no Sistema Confea/Crea constam na tabela abaixo e foram reajustados a partir
dos valores praticados no exercício 2016 de acordo com a variação integral do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – no período de setembro de
2015 até agosto de 2016, correspondente a 9,62382%, calculado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

ANUIDADE PESSOA FÍSICA PROFISSIONAL Profissional de nível superior
R$ 529,95 Profissional técnico de nível médio 264,97

O mesmo se diga quanto às anuidades para o ano de 2018 que
fora atualizada/reajustada nos mesmos moldes. 

ANUIDADES PESSOA FÍSICA As anuidades devidas aos Creas, no exercício
2018, pelos profissionais inscritos no Sistema Confea/Crea constam na tabela
abaixo e foram reajustadas a partir dos valores praticados no exercício 2017 de
acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC – no período de setembro de 2016 até agosto de 2017, correspondente a
1,73157%, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE

ANUIDADE PESSOA FÍSICA PROFISSIONAL Profissional de nível superior
R$ 539,13 Profissional técnico de nível médio 269,56

A resolução nº 1.066/15 do CONFEA, de fato, previu, em seu art. 3º, a forma de
cálculo das anuidades das pessoas físicas a contar de sua entrada em vigor.
Vejamos:
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Art. 3º O valor da anuidade devida aos Creas pelas pessoas físicas registradas
no Sistema Confea/Crea será o estabelecido na Lei nº 12.514, de 28 de outubro
de 2011, devidamente atualizado, devendo os respectivos descontos para
pagamento em cota única em janeiro ou em fevereiro do exercício fiscal ser
definidos anualmente pelo Plenário do Confea, por meio de decisão plenária
específica para este fim, editada até sessão plenária do mês de setembro do ano
anterior à vigência dos valores definidos. 

§ 1º A decisão plenária referida no caput deverá discriminar os valores a
serem cobrados das pessoas físicas com registro profissional de nível médio
e de nível superior, bem como valor aferido para o índice de reajuste
efetivamente praticado para a correção destes valores. 

§ 2º Para definição dos valores da anuidade para o exercício seguinte deverá ser
aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado no
período de doze meses contados até agosto do exercício anterior à sua vigência,
ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.

Desta forma, não há qualquer ilegalidade na forma de cálculo/atualização das
anuidades ora impugnadas nos autos. Despiciendos, pois, maiores comentários,
resta patente que o pedido autoral merece ser julgado improcedente."

Assim, no caso dos autos, verifico que os autores não trouxeram no recurso
nenhum argumento novo capaz de afastar os fundamentos utilizados na sentença, que ora
ratifico, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas pelo
juízo a quo, não tendo os autores apresentado outros elementos que justificassem a reforma
da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso dos autores.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000323941v9 e do código CRC 82373c11.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5013165-39.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VICTOR BERNARDO VICENTINI (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)

RECORRENTE: RODRIGO CALAZANS VERLY (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)

RECORRENTE: ROMULO DONADELLO CUZZUOL (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)
RECORRENTE: RICARDO ARAUJO RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA/ES
(RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso dos autores. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375905v2 e do código CRC 59f77e29.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0006667-44.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO CORREA DA SILVA (AUTOR)

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

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 26) interposto pela parte autora contra a
sentença (evento 21) que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições
previdenciárias pagas após a concessão da aposentadoria. Alega o recorrente que é titular de
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição e que, após a concessão
do benefício, permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo contribuições
previdenciárias. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 18, § 2º da Lei
8.213/1991, uma vez que não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição
incidente sobre a remuneração obtida nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados
que voltam a trabalhar após se aposentarem. Contrarrazões apresentadas (evento 39).

VOTO

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

[...]

Cuida-se de ação movida por CARLOS ANTONIO CORREA DA SILVA em face do INSS e da
UNIAO FEDERAL, objetivando a repetição dos valores pagos a título de contribuição
previdenciária. Narra o autor que se aposentou em 26/02/2010 (DIB) e continuou
trabalhando, de sorte que devem ser repetidas as contribuições previdenciárias vertidas após a
aposentação.

Dispensado o relatório. Fundamento e decido.

1. Prescrição Quinquenal

No que tange à prescrição, no julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo
Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra Ellen Gracie, pacificou o
entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito
tributário, ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Assim sendo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 20/03/2018, em caso de
possível procedência do pedido do autor, estariam prescritas as parcelas referentes ao período
anterior a 20/03/2013.

2. Ilegitimidade do INSS
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Destaco quanto a isso que, com a edição da Lei nº 11.457/2007, em processos que tenham por
objeto a discussão acerca da cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive nos que
pretendem a contestação do crédito tributário, passou-se a ter a legitimidade passiva
consubstanciada apenas pela União Federal (Procuradoria da Fazenda Nacional).

Dessa forma, reconheço a ilegitimidade passiva do INSS, devendo o processo ser extinto, sem
julgamento de mérito, em relação ao INSS, nos termos em que dispõe o artigo 485, inciso VI,
do CPC.

Passo ao mérito

A discussão central a ser dirimida nos autos diz respeito à legitimidade da cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do trabalhador que retorna ao mercado de
trabalho, após sua aposentadoria.

Inicialmente, deve-se salientar que o aposentado que volta a exercer atividade laborativa é, na
realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do exercício dessa nova atividade é devida a
respectiva contribuição previdenciária. Ademais, a Previdência Social funda-se no princípio
da solidariedade, reclamando, em razão dessa especificidade, que todos aqueles que fazem
parte do sistema sejam convocados a contribuir.

Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995,
in verbis:

Art. 12. (...) § 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que
estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de
que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral, com vínculo
empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado obrigatório, não havendo de
se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o autor ter sido compelido a recolher a
espécie tributária em comento.

Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da CF/88 é claro em afirmar que os
trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí porque o aposentado
que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a contribuir para a previdência social,
cuja arrecadação destina-se à manutenção dos planos de seguridade traçados em lei
ordinária.

Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie tributária
destituída de cunho retributivo ou contraprestacional, por conta dos postulados que lhes são
afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91. Portanto,
inexiste qualquer previsão de ordem legal no sentido de afastar a cobrança de contribuição
previdenciária sobre o que o aposentado recebe, por conta de seu reingresso no mercado de
trabalho, devendo-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao §4º do artigo 12
da Lei nº 8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº 8.870/94.

Nesse passo, entendo que não deve prosperar o pedido autoral, pelas razões acima expostas.
No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados proferidos pelo STF:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
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em reconhecer que incide contribuição previdenciária sobre a remuneração do
aposentado que retorna à atividade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STF, RE-AgR 507740, Rel.: Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 24/05/2011)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Constitucional e previdenciário. 3. É
exigível a contribuição previdenciária de aposentado que permanece em atividade ou a
ela retorna após a concessão de aposentadoria. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STF, RE-AgR 372506 Rel.: Min. Gilmar Mendes, DJ
07/02/2012)

Dispositivo

Diante do exposto, decido:

a) Em relação ao INSS, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com base no art. 485, VI c/c art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

b) Em relação à União Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na
forma do artigo 487, I, do CPC.

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observa-se que a questão se
encontra pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei
8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório
da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

No sentido do exposto, são os seguintes julgados do E. STF:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Com efeito, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318368v4 e do código CRC 5d011f94.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0006667-44.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO CORREA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e no mérito negar provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375931v2 e do código CRC 0ea978f0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5000554-51.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: PECUARIA 3JR LTDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela União em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 22 do Evento 35) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da
contribuição previdenciária sobre a totalidade das verbas discutidas na presente demanda sob
o enfoque do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, que prevê expressamente a incidência
da exação sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a
qualquer título. Afirma que se omitiu também a respeito da aplicação à hipótese presente do
disposto no art. 201, parágrafo 11, da Constituição Federal, que estabelece os contornos
constitucionais do conceito de salário para fins de incidência da contribuição previdenciária.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da base de cálculo da
contribuição previdenciária a cargo do empregador/empresa, entendendo que somente devem
compor a base de cálculo em questão as parcelas pagas com habitualidade em razão do
trabalho e que, via de consequência, serão efetivamente passíveis de incorporação, para fins
de proventos de aposentadoria,  nos termos do art. 201, caput, e § 11 e do art. 195, I, a, ambos
da CF. Acrescentou ainda que:

"A remuneração, para fins de incidência da contribuição previdenciária
patronal prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91, deve ser entendida sob a
perspectiva de "ganhos habituais do empregado, a qualquer título", pois, à luz
do § 11 do art. 201 da Constituição Cidadã (redação da Emenda Constitucional
n. 20/98), é inequívoco que somente tais ganhos são passíveis de incorporação
e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei,
entendimento que pode ser extraído do próprio RE n. 565.160, quando o STF
enfrentou o tema sob o regime de repercussão geral.

A tese jurídica fixada pela Corte Suprema no regime de repercussão geral,
quando da apreciação do RE n. 565.160, sobre a matéria, foi no seguinte
sentido: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos
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habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à
Emenda Constitucional nº 20/1998 - inteligência dos artigos 195, inciso I, e
201, § 11, da Constituição Federal".

A superveniência da tese firmada pelo STF de que os ganhos habituais do
trabalhador estão dentro do âmbito de incidência constitucional da
contribuição previdenciária não interfere na verificação da existência ou não
de caráter remuneratório em relação a cada uma das verbas pagas pelas
empresas a seus empregados. Essa verificação - que constitui matéria de índole
legal, deve observar, entre outros parâmetros, os que foram estabelecidos pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.230.957/RS, realizado
sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do
CPC/73 e arts. 1.036 e segs. do CPC/15).

Para efeito de incidência das contribuições do empregador, não deve haver
qualquer diferenciação entre contribuições previdenciárias ou destinadas a
terceiros, posto que não é possível a coexistência de duas interpretações
distintas, para fins tributários, em relação aos mesmos termos "salários" e
"remuneração", que constituem as bases de cálculos desses tributos.

As contribuições ao SAT/RAT e para terceiros não incidem sobre as verbas
pagas aos empregados da Autora nos quinze primeiros dias de afastamento do
trabalhador doente ou acidentado; aviso prévio indenizado; terço de férias;
auxílio-creche; vale-transporte pago em dinheiro; abono de férias e reflexos
do aviso prévio indenizado sobre o terçoconstitucional de férias e as férias
indenizadas.

Por outro lado, incidem sobre as seguintes rubricas: reflexo do aviso prévio
indenizado sobre 13º salário; horas extras e seu adicional; adicionais noturno,
de insalubridade e de periculosidade; férias gozadas; repouso semanal
remunerado; salário-paternidade; 13º salário; auxílio-alimentação pago em
dinheiro e intervalos intrajornada (hora repouso alimentação)."

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer o recurso da União e a ele negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000266718v5 e do código CRC e3329612.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000554-51.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: PECUARIA 3JR LTDA (AUTOR)
ADVOGADO: CRISTIANO LISBOA YAZBEK (OAB PR040443)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da União e a ele negar provimento. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376008v2 e do código CRC 2b2cafd7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0016000-22.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SILVANI RODRIGUES NERES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a ré a retificar as
anotações dos assentos funcionais da autora a fim de excluir a falta injustificada referente ao
dia 10/05/2012, bem como, a restituir o valor descontado relativamente a essa falta. Em suas
razões recursais (Evento 65, Reclno1), alega, em síntese, que (i) o benefício da justiça
gratuita não é devido apenas àqueles que são de classes sociais menos abastadas e o fato de a
parte autora possuir renda bruta individual superior a R$2.000,00 não importa na conclusão
de que a mesma não esteja em situação de precariedade financeira que a impeça de custear o
processo, (ii) quanto aos 16, 17 e 18 de maio de 2012, o SINTUFES solicitou a liberação dos
servidores ao Reitor da UFES, Professor Reinaldo Centoducatte, a fim de participarem da
caravana à cidade de Brasília, referente ao Dia Nacional de Lutas e o Exmo. Sr. Reitor
concedeu a liberação, (iii) quanto ao dia 09 de maio de 2012 a autora registrou na folha do
setor de trabalho intitulada como “Registro de Ocorrência de Frequência” que no dia
09/05/2012 se ausentou para resolver problemas pessoais, contudo, iria compensar as horas
posteriormente no período de 27/08/2012 a 05/09/2012 e (iv) em 11 de outubro de 2012, a
autora faltou o serviço, tendo em vista que iria prestar serviço ao Tribunal Regional Eleitoral
– TRE. Sem contrarrazões.

VOTO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

"Relatório dispensado. 

Prescrição. De acordo com o Decreto 20.910/32 e a súmula 85 do STJ, sofrem
prescrição as parcelas anteriores aos cinco anos da proposição da demanda.
Considerando que o primeiro desconto contestado foi realizado na folha de
pagamento de junho/2012, sem informação do dia exato do pagamento, e a
presente demanda foi ajuizada em 16/06/2017 (fl. 119), temos que o direito não
foi atingido pela prescrição quinquenal. Rejeito a preliminar. Demais
preliminares já analisadas.

Mérito. O art. 44, inciso I da Lei 8.112/1990 assim dispõe.

Art. 44. O servidor perderá:
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I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências
justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas
antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês
subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. 

Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força
maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim
consideradas como efetivo exercício.

Quanto às ausências decorrentes de greve ou manifestação do servidor público,
o STF já decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 693456, que
"A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação
decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em
virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a
compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar
demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público".

Bem, entendo que os dias não trabalhados pela parte autora somente não
poderiam ter sido descontados se a mesma tiver comprovado que foram
devidamente compensados. Dito isso, passo a analisar cada um dos casos
apresentados.

Desconto na folha de pagamento de junho/2012, no valor de R$ 755,13,
conforme processo administrativo juntado às fls. 78/117. 

A autora foi descontada, em razão de faltas não compensadas, a remuneração
dos dias 09/05/2012, 10/05/2012, 16/05/2012, 17/05/2012 e 18/05/2012. 

Na folha de pagamento juntada à fl. 92, constata-se que a autora havia faltado,
de fato, nos dias 09/05/2012, 16/05/2012, 17/05/2012 e 18/05/2012. E,
conforme já exposto acima, esses dias deveriam ter sido compensados. A
compensação referente ao dia 09/05/2012 deveria ter sido ocorrido no mês de
junho/2016, não havendo autorização legal para que fosse realizada nos meses
posteriores (08/2012 e 09/2012), como pretendido pela parte autora. 

No que se refere ao dia 10/05/2012, entendo que não é cabível o seu desconto.
Isso porque, primeiro, tal dia não está registrado como falta no ponto eletrônico,
segundo, a autora comprova que trabalhou parte do dia (fls. 91), terceiro, o
saldo final de horas trabalhadas não justificariam o desconto de 5 (cinco) dias
não trabalhados, mas apenas 4 (quatro) dias, e, quarto, a autora possuía ao final
do mês de 05/2012 um saldo de horas extras de 6:31, o que me leva a crer que
as horas não trabalhadas nesse dia em questão deveriam ter sido consideradas
como compensada pela Administração. 
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Além disso, a ré não apresentou qualquer argumento ou prova que contestasse a
alegação da autora de que havia trabalhado parte desse dia, como alegado na
inicial. Por essa razão, entendo que devem ser retificadas as anotações quanto a
falta injustificada nesse dia específico (10/05/2012) e devolvido o valor
correspondente ao desconto em sua remuneração. 

Desconto na folha de pagamento de janeiro/2013, no valor de R$ 391,16,
conforme processo administrativo juntado às fls. 63/76.

A autora alega que no dia 11/10/2012 teria se ausentado do trabalho para
compensar a prestação de serviço à Justiça Eleitoral. No entanto, a despeito de a
autora ter direito a folga, conforme comprova a declaração de fl. 63, não foi
comprovado que tenha solicitado a usufruto de tal direito no dia em questão. 

Noutro ponto, constata-se às fls. 73/75 que o desconto efetivado na folha de
pagamento de janeiro/2013 refere-se, na verdade, a solicitação feita pelo chefe
da autora relativamente a horas não trabalhadas. Conforme relata o seu superior
hierárquico (fls. 73/75), a autora não havia registrado, no ponto eletrônico, no
mês de outubro/2012, o seu intervalo de almoço, o que gerara uma contagem de
horas trabalhadas a maior que deveriam ser descontadas.

Por essa razão, não verifico qualquer irregularidade no desconto efetivado na
folha de pagamento de janeiro/2013. 

Desconto na folha de pagamento de outubro/2013, no valor de R$ 348,43,
conforme processo administrativo juntado às fls. 25/61. 

Quanto à falta ocorrida no dia 23/08/2013, por motivo pessoal, a autora alega
que teria compensado a sua ausência no mês de agosto e setembro de 2013. No
entanto, pela análise das folhas de ponto eletrônico juntadas às fls. 30 e 40, não
se observa a necessária compensação. Cumpre destacar, ainda, a hipótese de
falha do registro das horas trabalhadas pelo ponto eletrônico já foi analisada
pelo Administração (fls. 53/56) e o superior hierárquico da autora atestou que,
no caso em questão, o controle estaria correto. 

A falta do dia 30/08/2013, ocorrido em razão de paralisação nacional dos
servidores técnicos-administrativos, também deveria ter sido compensada, o que
não ocorreu como comprova os mesmos registro de ponto eletrônico de fls. 30 e
40. 

Assim, pelos argumentos acima expostos, concluo que somente é cabível
acolher o pedido da autora quanto a falta do dia 10/05/2012.

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar
a ré a retificar as anotações dos assentos funcionais da autora a fim de excluir a
falta injustificada referente ao dia 10/05/2012, bem como, a restituir o valor
descontado relativamente a essa falta. Tal valor deverá ser corrigido
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monetariamente pelo IPCA-E e, após, acrescido de juros de mora de 0,5% ao
mês, ambos a contar da data em que cada pagamento era devido. Cálculos pela
ré."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. A autora, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000325853v5 e do código CRC 7ee81d30.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0016000-22.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SILVANI RODRIGUES NERES (AUTOR)
ADVOGADO: ESMERALDO AUGUSTO L. RAMACCIOTTI (OAB ES000232B)
ADVOGADO: LUNA RAMACCIOTTI (OAB ES020532)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal PABLO COELHO CHARLES GOMES, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000377560v2 e do código CRC 1abcbb5f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 200

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 6/508

5007299-50.2018.4.02.5001 500000323707 .V9 JES10769© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 5007299-50.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: VIVIANE CARLA DE MELO RIBEIRO PINTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela UFES em face da sentença que
julgou procedente o pedido para condená-la a indenizar a autora no valor da remuneração
recebida pela prestação do serviço de professora substituta, nos termos do contrato, desde o
seu desligamento, em 02/03/2018, até 180 (cento e oitenta) dias após o parto e também o
valor de R$ 30.000,00 a título de danos morais. Alega a recorrente (Evento 40, Reclno1) que
(i) o contrato temporário é incompatível com o instituto da estabilidade provisória, (ii) não há
demissão arbitrária ou sem justa causa, (iii) é impossível de conceder a estabilidade
gestacional à autora em face da natureza precária do contrato temporário de trabalho assinado
entre as partes, havendo data certa para sua finalização. Sem contrarrazões.

VOTO

Pelo que se depreende dos autos, a autora foi contratada pela UFES através de
“contrato por tempo determinado” para o período de 08/11/2017 a 01/03/2018, para a função
de professora substituta junta ao Departamento de Linguagens, Cultura e Educação –
CE/UFES, designada ao cargo de Professor Assistente A, Nível I, com salário mensal de R$
4.241,05 (ficha financeira anexa).

Ocorre que a autora ficou grávida no início de seu contrato temporário, e estava
com seis meses de gravidez no final do seu contrato temporário. A autora efetuou
requerimento administrativo questionando a não prorrogação prevista em contrato, mas não
obteve êxito no pedido.

No dia 14 de maio de 2018, a autora deu à luz a uma menina e esteve em gozo
de licença maternidade pelo INSS até 14 de setembro de 2018 junto ao INSS.

Acerca da matéria, observo que a estabilidade provisória decorrente da gravidez
está prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção
especial à família e à criança, previstos no art. 226 da CF/88.

Sob este aspecto, ressalto que o fato do contrato de trabalho da autora ser por
tempo determinado e com data pré fixada para finalização não afasta o seu direito à
estabilidade gestacional provisória, a ser concedida pelo contratante, tendo em vista que se
assim não fosse, haveria violação aos princípios constitucionais citados.
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Também neste sentido, assevero que o TST possui enunciado estabelecendo o
que segue: Súmula 244, III. “A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória
prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado”.

Outro não tem sido o entendimento dos TRFs, de que são exemplos os seguintes
julgados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA E LICENÇA MATERNIDADE. 1- A proteção constitucional
dispensada à gestante servidora pública civil, que abrange a estabilidade
provisória e a licença maternidade, alcança também as militares, inclusive as
submetidas a regime de natureza temporária. Precedente do Excelso Supremo
Tribunal Federal (AI 811376, DJ 01.03.2011). 2- Remessa Necessária e Recurso
de Apelação desprovidos. (TRF-2 AC 201051010019902, Desembargador
Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de publicação: 23/05/2012)

Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. 1. Dentre os direitos
fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1998, o legislador
houve por bem incluir o direito social de proteção à maternidade (art. 6º ,
caput, da CF/88). A excepcionalidade da tutela constitucional conferida à
maternidade, particularmente à gestante, está evidenciada na vedação à
despedida arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (art. 10, II, b, do ADCT -
CF/88 ) e na licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias (art. 7º , XVIII , da CF/88 ). 2. O fato de o vínculo
da impetrante com o Instituição de Ensino Superior ser de natureza temporária,
não obsta de modo algum seu direito fundamental de proteção à maternidade,
tendo em vista que este decorre de norma constitucional. 3. Assim, tendo em
vista as disposições constitucionais, que garantem a toda mulher com vínculo
de trabalho a garantia da licença maternidade, posto que, quando do início da
gestação, estava presente tal vínculo, conforme restou comprovado nos autos,
mantêm-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. 4. Remessa
oficial a que se nega provimento. (TRF-1 - REO 5897 MT, DESEMBARGADOR
FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de publicação: 19/07/2012)

Nada, destarte, a objetar à sentença ao aduzir:

“À luz de tal quadro fático, não pode prosperar a argumentação da ré a
respeito da precariedade do vínculo da autora, tampouco a respeito de sua
obrigatoriedade de obediência ao princípio da legalidade, posto que, como
visto, nos dois casos, tal argumento se desconstitui. Veja-se que em ambos os
casos, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, aliada ao
entendimento jurisprudencial sobre o assunto, conduzem à necessidade de
reconhecimento, à autora, da estabilidade provisória gestacional desde
01.07.2014 (fl. 25) até 05 meses da ocorrência efetiva do parto. Tal declaração
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conduz à obrigatoriedade de percepção dos salários daí decorrentes. Ocorre,
entretanto, que, embora a parte autora seja regida pela Lei nº 8112/90, quanto
aos direitos e obrigações decorrentes do contrato de trabalho, em matéria
previdenciária é regida pela Lei nº 8213/91 c/c Decreto nº 3048/99, consoante
se infere de seu contrato de trabalho (fls. 22-23). Assim, pode-se supor que
embora a ré não tenha, espontaneamente, reconhecido o direito autoral,
provavelmente ela recebeu, da Previdência Social, os valores pertinentes ao
saláriomaternidade quanto aos 120 (cento e vinte) primeiros dias posteriores
ao parto. Neste particular, se, de fato, isto tiver ocorrido, não caberá percepção
de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.”.

Com relação à fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza
reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado
pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e
solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar
em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e
suportável".

Isto estabelecido, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando o
descabimento de condenação em valores apenas simbólicos, já que a indenização deve servir
também a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, ao
mesmo tempo evitando-se o enriquecimento ilícito da vítima, reduzo a indenização ao
patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos objetivos acima
delineados.

Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da UFES para
reduzir o valor da indenização a título de danos morais, nos termos supra. Sem custas e sem
condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000323707v9 e do código CRC 2cf426b8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5007299-50.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: VIVIANE CARLA DE MELO RIBEIRO PINTO (AUTOR)
ADVOGADO: ANDREIA MENEZES FRANCO LYRIO (OAB ES024185)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso da UFES para reduzir o valor da indenização a
título de danos morais, nos termos supra. Sem custas e sem condenação em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376332v2 e do código CRC db327bc2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0001774-13.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: VIRGINIA HELMER BOLZAN (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela FUNASA em face de sentença
que julgou procedente o pedido de pagamento da GACEN (Gratificação de Atividade de
Controle e Combate de Endemias) ao autor, servidor inativo, em paridade com os servidores
da atividade. Recorreu a autarquia alegando que a GACEN somente é devida aos servidores
que ocupam cargos específicos e que estejam atuando em atividades de combate e controle de
endemias de forma permanente, aduzindo ainda observância ao princípio da estrita legalidade
e violação ao art. 40 da CF/88.

 

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, observo que esta relatoria vinha entendendo
pela impossibilidade de paridade entre ativos e inativos no tocante à gratificação da GACEN,
porquanto destina-se exclusivamente aos servidores que continuamente atuam no combate de
controle de endemias, o que não acontece com aposentados e pensionistas.

Entretanto, a Turma Nacional de Uniformização, nos autos do PEDLEF n.
0503302-70.2013.405.8302, decisão publicada em 02/2016, posicionou-se em sentido
contrário nos seguintes termos:

PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E
CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. NATUREZA REMUNERATÓRIA -
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO. 1. Foi prolatado acórdão pela Turma
Recursal de Pernambuco, que manteve sentença de procedência reconhecendo
o direito da parte autora à incorporação nos seus vencimentos de valor integral
da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN. 2.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto tempestivamente pela
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde - com fundamento no art. 14, §2º, da
Lei nº 10.259/2001. Argumentou que o acórdão recorrido diverge do
entendimento da Turma Recursal de Goiás, segundo a qual a GACEN tem
caráter indenizatório, o que afasta o direito de extensão aos inativos (Recurso
JEF 0002851-37.2011.4.01.3500). 3. Incidente admitido na origem, tendo sido
os autos remetidos a esta Turma Nacional e distribuídos. 4. Nos termos do art.
14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
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jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre
questões de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes
regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça. 5. No caso dos autos, demonstrada a divergência
jurisprudencial entre a tese debatida no acórdão da Turma Recursal de
Pernambuco e a Turma Recursal de Goiás, deve o incidente ser conhecido. 6.
No mérito, o cerne do debate cinge-se à natureza da Gratificação de Atividade
de Combate e Controle de Endemias - GACEN - indenizatória ou
remuneratória - daí decorrendo ou não a possibilidade de extensão aos
servidores inativos nos mesmos moldes em que paga aos servidores da ativa,
em cotejo com as alterações trazidas pela EC 41/2003. 7. O artigo 40, § 4º, da
Constituição Federal, em sua redação original, assegurava aos aposentados do
serviço público reajuste de seus proventos de aposentadoria pelos mesmos
critérios adotados para os servidores ativos, o que se convencionou denominar
de direito ou regra de paridade. 8. Esse direito permaneceu assegurado pela
Emenda Constitucional nº 20/98, que o realocou no § 8º do mesmo artigo 40
da Constituição Federal. 9. A Emenda Constitucional nº 41/2003, contudo, ao
alterar a redação do §8º do artigo 40 da Constituição Federal revogou o
denominado direito de paridade dos servidores aposentados com os servidores
ativos, para assegurar apenas direito a reajuste dos benefícios para
assegurar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com critérios
definidos em lei. 10. Não obstante a revogação, a Emenda Constitucional nº
41/2003, em seu artigo 7º, assegurou o direito de paridade aos que já haviam
se aposentado ou que tinham direito ao benefício de aposentadoria ou pensão
na data do início de sua vigência. Eis o seu texto: Emenda Constitucional nº
41/2003 Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de
publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos
servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar
a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na
forma da lei. 11. De seu turno, a Emenda Constitucional nº 47/2005 assegurou
o mesmo direito àqueles que se aposentaram na forma do artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria Emenda nº 47,
consoante expresso em seus artigos 2º e 3º, parágrafo único. 12. Pacificou-se
na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal que se incluem
dentre os benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade
todas as gratificações que, a despeito de estarem vinculadas à produtividade
na lei, são pagas de maneira geral e por igual a todos os servidores ativos,
sem aferição efetiva da produtividade. Essa jurisprudência se consolidou na
Súmula Vinculante nº 20, que tratada gratificação denominada GDATA (Lei nº
10.404/2002), cujo leading case é o que restou julgado no Recurso
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Extraordinário nº 572.052, cuja ementa tem o seguinte teor: RE 572.052 - STF -
Pleno - DJe 17/04/2009 RELATOR:MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
EMENTA:[...]I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos
inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida
Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de
cálculo. II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação
das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma gratificação de
natureza genérica, extensível aos servidores inativos. III - Inocorrência, na
espécie, de violação ao princípio da isonomia. IV - Recurso extraordinário
desprovido. Deveras, o artigo 40 da Lei 8.112/90 reza que 'Vencimento é a
retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em
lei'. E no que diz respeito às vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores
públicos, o saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles nos ensina que:' Vantagens
pecuniárias são acréscimos de estipêndio do servidor, concedidas a título
definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto
temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em
razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou,
finalmente, em razão de condições pessoais do servidor (propter personam). As
duas primeiras espécies constituem os adicionais (adicionais de vencimento e
adicionais de função), as duas últimas formam a categoria das gratificações
(gratificações de serviço e gratificações pessoais). Todas elas são espécies do
gênero retribuição pecuniária, mas se apresentam com características próprias
e efeitos peculiares em relação ao beneficiário e à Administração. Certas
vantagens pecuniárias incorporam-se automaticamente ao vencimento (v.g., por
tempo de serviço) e o acompanham em todas as suas mutações, inclusive
quando se converte em proventos da inatividade (vantagens pessoais
subjetivas); outras apenas são pagas com o vencimento, mas dele se
desprendem quando cessa a atividade do servidor (vantagens de função ou de
serviço); outras independem do exercício do cargo ou da função, bastando a
existência da relação funcional entre o servidor e a Administração (v.g.,
salário-família), e, por isso mesmo, podem ser auferidas mesmo na
disponibilidade e na aposentadoria, desde que subsista o fato ou a situação que
as gera (vantagens pessoais objetivas).(...)O que convém fixar é que as
vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de
vencimento, desde que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as
vantagens condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em
razão do preenchimento dos requisitos exigidos para sua percepção, não se
incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for determinada
por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em que as primeiras (por
tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto), ao
passo que as outras (condicionais ou modais) são vantagens pelo trabalho que
está sendo feito(pro labore faciendo) ou, por outras palavras, são adicionais de
função (ex facto officii), ou são gratificações de serviço (propter laborem), ou,
finalmente, são gratificações em razão de condições pessoais do servidor
(propter personam). Daí por que, quando cessa o trabalho, ou quando
desaparece o fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de
tais vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço ou
gratificação em razão das condições pessoais do servidor.(...)Feitas essas
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considerações de ordem geral sobre o gênero vantagens pecuniárias, vejamos
as suas espécies, isto é, os adicionais e as gratificações e suas várias
modalidades. Adicionais: são vantagens pecuniárias que a Administração
concede aos servidores em razão do tempo de exercício (adicional de tempo
deserviço) ou em face da natureza peculiar da função, que exige conhecimentos
especializados ou um regime próprio de trabalho (adicionais de função). Os
adicionais destinam-se a melhor retribuir os exercentes de funções técnicas,c
ientíficas e didáticas, ou a recompensar os que se mantiveram por longo tempo
no exercício do cargo. O que caracteriza o adicional e o distingue da
gratificação é o ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou
uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem da rotina
burocrática, e esta, uma compensação por serviços comuns executado sem
condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas
situações que agravam o orçamento do servidor. O adicional relaciona-se com
o tempo ou com a função; a gratificação relaciona-se com o serviço ou com o
servidor. O adicional, em princípio, adere ao vencimento e, por isso, tem
caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente. Ambos, porém,
podem ser suprimidos para o futuro.(...)Gratificações: são vantagens
pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando
serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade
ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos
servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica (gratificações
especiais). As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades
puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco
interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não
se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à
continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são
partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporam aos proventos,
porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas'.
Como já vimos precedentemente , as gratificações distinguem-se dos adicionais
porque estes se destinam a compensar encargos decorrentes de funções
especiais, que se apartam da atividade administrativa ordinária, e aquelas - as
gratificações - visam a compensar riscos ou ônus de serviços comuns realizados
em condições extraordinárias, tais como os trabalhos executados em perigo de
vida e saúde, ou no período noturno, ou além do expediente normal da
repartição, ou fora da sede etc. As gratificações são concedidas em razão das
condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter
laborem) ou em face desituações individuais do servidor (propter personam),
diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço
(ex facto officii). Não há confundir, portanto, gratificação com adicional, pois
são vantagens pecuniárias distintas, com finalidades diversas, concedidas por
motivos diferentes. A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado
em condições especiais: o adicional é retribuição de uma função especial
exercida em condições comuns. Daí por que a gratificação é, por índole,
vantagem transitória e contingente e o adicional é por natureza, permanente e
perene. Em última análise, a gratificação não é vantagem inerente ao cargo ou
à função, sendo concedida em face das condições excepcionais do serviço ou do
servidor.(...)' (in Direito Administrativo Brasileiro, 18ª edição, Malheiros
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Editores, págs. 402 a 411 - grifado) 13. A Gratificação de Atividade de
Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei nº
11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade, de maneira que não
tem natureza indenizatória. Aliás, a questão referente à natureza da gacen foi
recentemente examinada por esta TNU PEDILEF 050858571.2013.4.05.8400,
PEDILEF 051492820.2012.405.8400, PEDILEF 05149282020124058400 (rel.
JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, DOU 13/10/2015
PÁGINAS 112/146), PEDILEF 05139322220124058400 (rel. JUIZ FEDERAL
DANIEL MACHADO DA ROCHA, DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146). O
tema foi minuciosamente examinado, em pedidos de uniformização em que se
almejava o afastamento da incidência do IR sobre a GACEN, concluindo esta
Turma Nacional de Uniformização, nessas oportunidades, pela natureza
remuneratória da gratificação em comento. 14. O caso em questão trata de
matéria diversa, qual seja, se a gratificação em comento possui o caráter geral,
vale dizer, se é paga de forma indistinta, sem qualquer tipo de avaliação
individual de desempenho, aos servidores da ativa e, logo, deveria ser estendida
aos inativos.Transcrevo os dispositivos legais referentes à GACEN: Art. 54.
Fica instituída, a partir de 1o de março de 2008, a Gratificação de Atividade
de Combate e Controle de Endemias - GACEN, devida aos ocupantes dos
cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 55. A Gecen e a Gacen serão
devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e
54 desta Lei, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e
controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e
de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas. § 1o O valor
da Gecen e da Gacen será de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais.
(Revogado pela Lei nº 12.778, de 2012) § 2o A Gacen será devida também nos
afastamentos considerados de efetivo exercício, quando percebida por período
igual ou superior a 12 (doze) meses. § 3o Para fins de incorporação da Gacen
aos proventos de aposentadoria ou às pensões dos servidores que a ela fazem
jus, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 12.702, de
2012) I - para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de
2004, a Gacen será: a) a partir de 1o de março de 2008, correspondente a 40%
(quarenta por cento) do seu valor; e b) a partir de 1o de janeiro de 2009,
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor; e II - para as
aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: a) quando
aos servidores que lhes deram origem se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,e no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os
percentuais constantes do inciso I deste parágrafo; e b) aos demais aplicar-se-
á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no
10.887, de 18 de junho de 2004.§ 4o A Gecen e a Gacen não servirão de base
de cálculo para quaisquer outros benefícios, parcelas remuneratórias ou
vantagens.§ 5o A Gecen e a Gacen serão reajustadas na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos
federais.§ 6o A Gecen e a Gacen não são devidas aos ocupantes de cargo em
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comissão ou função de confiança.§ 7o A Gecen e a Gacen substituem para
todos os efeitos a vantagem de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 13 de
agosto de 1991.§ 8o Os servidores ou empregados que receberem a Gecen ou
Gacen não receberão diárias que tenham como fundamento deslocamento nos
termos do caput deste artigo, desde que não exija pernoite.15. Da análise dos
dispositivos legais supra constata-se que a GACEN não é devida para
ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas
funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade (pro labore
faciendo), consoante conformação legal da aludida gratificação contida no
artigo 55 da Lei nº 11.784/2008.15. Dessa forma, a GACEN é gratificação
desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os
cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei nº
11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos
e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento
nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005. No entanto, aos aposentados e
pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual de
50% do valor fixo, conforme anexo XXV da lei n. 11.784/08 na redação dada
pela lei n. 12.778/12 (Efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2013 em
R$: 1o de janeiro de 2013 - 757,00; 1o de janeiro de 2014 - 795,00; 1o de
janeiro de 2015 -835,00), pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro
de 2009,tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos
aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito.16. A GACEN,
contudo, não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é
pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo
55, § 3º, inciso II, alínea 'a', da Lei nº11.784/2008. Referido dispositivo legal,
por conseguinte, padece do vício de inconstitucionalidade, consoante vêm
entendendo o C. STF em casos análogos, no que determina pagamento reduzido
da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas, dado o seu
caráter de vantagem paga aos servidores da ativa de forma geral e
desvinculada a uma avaliação de desempenho individual. Acreça-se que, no
julgado em desate, a parte requerida é beneficiária do direito à paridade com
os servidores ativos, logo, o pagamento em patamar inferior da gratificação,
não obstante afrontar o caráter unitário da remuneração da carreira em
questão, está em manifesto confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda
Constitucional nº 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47/2005.17. A parte autora, em conclusão, tem direito ao
pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos,
porquanto se aposentou com direito de paridade, conforme documentos
acostados aos autos, somado ao fato  de que a GACEN é paga de forma geral
aos servidores da ativa. 18. O acolhimento do pedido, por fim, não viola a
iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, tampouco a
necessidade de previsão orçamentária para seu pagamento, nem há criação de
vantagem não prevista em lei ou extensão de pagamento de verba
remuneratória com fundamento na isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal
e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº
41/2003 e do artigo3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005,
é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de maneira
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que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação
infraconstitucional. 19. Ante o exposto, conheço do Pedido de Uniformização
e nego-lhe provimento, reafirmando a tese da natureza remuneratória da
GACEN, acrescendo-se, agora, o seu caráter geral, bem como o direito à
paridade da parte autora, pois aposentada anteriormente à EC 41/2003, que
extinguiu tal direito. Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de
Uniformização CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Incidente de
Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa do
Juiz Federal Relator.

 

No caso específico dos autos, a parte autora é pensionista do falecido LAURO
BOLZAN, ex-servidor que ocupava o cargo de Agente de Saúde Pública, Classe S, Nível III e
Padrão Intermediário. Nesta condição, recebe a Gratificação de Atividade de Combate e
Controle de Endemias – GACEN e, conforme entendimento da TNU exposto acima, a rubrica
deve ser paga em paridade com os servidores em atividade, pois recebe a cota de sua pensão
civil desde 10/03/1993, com fundamento na Lei 3.373/58 combinada com a Lei 6.782/90 (fl.
66).

Deste modo, diante da análise ao direito à paridade da parte autora, bem como
pela aplicação do novo entendimento adotado pela TNU quanto ao pagamento da GACEN, é
devida a incorporação aos proventos da autora a Gratificação de Atividade de Combate e
Controle de Endemias – GACEN, no valor correspondente ao pago aos servidores ativos,
bem como o pagamento das diferenças vencidas desde a data em que iniciado seu pagamento,
observada a prescrição quinquenal, até a efetiva incorporação.

Voto por conhecer e negar provimento ao recurso da FUNASA, nos termos da
fundamentação supra. Sem custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000323050v2 e do código CRC eca94256.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0001774-13.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: VIRGINIA HELMER BOLZAN (AUTOR)
ADVOGADO: EVANDRO JOSE LAGO (OAB RJ136516)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso da FUNASA, nos termos da fundamentação supra. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375829v2 e do código CRC 7189c0a4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5018282-11.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: PAULO TORRES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão do auxílio fardamento no valor integral de um
soldo.  Alega a recorrente, em síntese, que a norma prevista na MP 2.131/2000 não é auto-
aplicável, motivo pelo qual o pagamento deve ser efetuado nos termos estabelecidos no
Decreto 4.307/2002.

VOTO

Ao início, acerca da matéria observo que a MP 2.215-10/2001 prevê a
concessão do auxílio fardamentos aos militares que, consoante Tabela II do Anexo, forem
promovidos na carreira ou permanecerem durante 3 anos no mesmo posto ou graduação. Já o
Decreto 4.307/2002 regulamenta o pagamento do benefício nos seguintes termos:

MP 2.215-10/2001

Art. 2º. Além da remuneração prevista no art. 1º desta Medida Provisória, os
militares têm os seguintes direitos remuneratórios:

I - observadas as definições do art. 3º desta Medida Provisória:

(...)

d) auxílio-fardamento;

(...)

Parágrafo único. Os valores referentes aos direitos previstos neste artigo são os
estabelecidos em legislação específica ou constantes das tabelas do Anexo IV.

 

Art 3º. Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como: (...)

XII - auxílio-fardamento - direito pecuniário devido ao militar para custear
gastos com fardamento, conforme regulamentação;

(...)
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Dec. 4.307/2002 Art. 61. Se o militar for promovido, ou enquadrado nas alíneas
"b" ou "c" da Tabela II do Anexo IV da Medida Provisória nº 2.215-10, de
2001, no período de até um ano após fazer jus ao auxílio-fardamento, ser-lhe-á
devida a diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou
graduação, e o efetivamente recebido.

Verifica-se que o texto do decreto 4.307/2002 extrapolou os limites
regulamentares, na medida em que, a despeito de dar exeqüibilidade ao diploma legal, inovou
na ordem jurídica restringindo direito expressamente previsto no texto da MP 2.215-10/2001.
Isso porque, conforme Tabela II do Anexo IV da referida MP, a vantagem é devida no valor
de um soldo, não havendo distinção entre o militar que tenha recebido ou não, recentemente
(ate um ano), a mesma vantagem, a fim de reduzir o valor do auxilio.

Assim, conforme observado na sentença “Não há no texto da lei qualquer
distinção para o militar que tenha recebido ou não, recentemente (até um ano), a mesma
vantagem, de modo a reduzir o valor do auxílio. A norma é clara ao garantir ao militar, em
razão do enquadramento nas situações descritas na tabela acima transcrita, o pagamento do
auxílio-fardamento no valor representativo também ali indicado, independentemente do
recebimento anterior da mesma vantagem dentro do prazo de um ano antes.”

No caso dos autos, consta que em junho de 2015 (Evento 1, OUT5) a parte
recebeu o auxílio fardamento no valor integral de um soldo em virtude da permanência de 3
anos no mesmo posto/graduação e, posteriormente, em 28/04/2016, foi promovido a
graduação de Capital de Fragata, ocasião em que recebeu o auxílio fardamento em valor
proporcional.

Sendo este o caso e, diante da inadmissibilidade de Decreto que extrapole os
limites de Medida Provisória com o intuito de reduzir o pagamento do benefício, concluo que
a sentença de procedência do pedido deve ser mantida, devendo a UNIÃO pagar ao autor a
diferença do valor integral de um soldo a título de auxílio fardamento, em virtude da
promoção na carreira.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 203



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 20/508

5018282-11.2018.4.02.5001 500000324660 .V11 JES10769© JES10873

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324660v11 e do código CRC 8f422f3d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5018282-11.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: PAULO TORRES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: DJALMA DA SILVA FILHO (OAB ES030084)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376158v2 e do código CRC cd7f8473.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5000467-98.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: MARCUS ANTONIO SILVA ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 45, EMBDECL1) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de contradição ao deixar de se manifestar sobre o
pagamento de auxílio-acidente após a alta do auxílio-doença, com posterior incorporação em
sua aposentadoria por invalidez.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada manteve a improcedência do pedido, mantendo a decisão
recorrida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995 e por entender
que a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos
autos.

Assim, a discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade,
de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Por outro lado, é importante ressaltar que, de acordo com a súmula 507 do STJ,
a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e
a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei
8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho. E esse não é o caso dos autos, uma vez que o autor recebeu o auxílio-doença NB
31/617.830.172-9 no período de 3/9/2006 a 1º/8/2014 e de 6/1/2015 a 8/7/2015 e
está recebendo aposentadoria por invalidez NB 32/611.648.022-9 desde 9/7/2015 (evento 12).

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000273763v7 e do código CRC 626500a4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000467-98.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCUS ANTONIO SILVA ALVES (AUTOR)
ADVOGADO: LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA (OAB ES006942)
ADVOGADO: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES (OAB ES014613)
ADVOGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SARLO BORTOLINI CHAMOUN (OAB ES004770)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375687v2 e do código CRC c1990306.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0022811-45.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GERCI VIEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou extinta a ação, sem a resolução de mérito, em razão de ilegitimidade passiva do
INSS. Em suas razões recursais (Evento 44), alega, em síntese,  que (i) o INSS se insere na
relação obrigacional objeto da demanda, posto que a fraude ocorreu em banco e conta distinta
da que recebe o benefício, motivo pelo qual caberia à autarquia federal a fiscalização e
análise da documentação, (ii)  restou comprovado que o empréstimo desautorizado ocorreu
em banco e conta em que ele nem sequer um dia foi titular, não sendo, por óbvio, a conta que
percebe seus benefícios, fato que foi tornado como incontroverso, haja vista não só a
documentação acostada na exordial, como também a revelia material da requerida, ante a
inexistência de impugnação, fato que atrai a responsabilidade do INSS, e (iii) a jurisprudência
do STJ é muito clara e pacífica no sentido de que o INSS é responsável quanto à verificação
de autorização para descontos em benefícios (Recurso Especial nº. 1260467/RN,
DJ 01/07/2013). Contrarrazões de Evento 48.

VOTO

A sentença extingui a ação sem a resolução de mérito, entendendo que o INSS
não seria parte legítima para figurar no polo passivo, sob a seguinte fundamentação:

(...) Preliminar de Ilegitimidade passiva do INSS. Na esteira do entendimento adotado por este
Juízo, em que pese não desconheça recente julgado da TNU, de 12 de setembro de 2018
(PEDILEF nº. 0500796-67.2017.4.05.8307), entendo que o INSS não apresenta legitimidade
passiva para figurar no presente feito, por força de disposição expressa contida no §2º, art. 6º
da Lei nº 10.820/03:

"[...]

Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. [...]

§ 2o Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações
referidas no caput deste artigo restringe-se à: (Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)
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I - retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas
operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos
contratados pelo segurado; e

II - manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira
enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção, não cabendo
à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado.

Em outras palavras, verifico que o cerne da questão se dá com relação à ação supostamente
indevida do Banco Original e da BV Financeira, cobrando valores que o autor desconhece,
por meio dos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Por fim, por tratar-se a presente demanda única e exclusivamente de pedido de dano moral em
face do INSS, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Ademais, a própria
parte autora alega na petição inicial que já existe ação judicial em curso contra as instituições
financeiras, para apurar possível fraude na contratação do empréstimo consignado.

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade
passiva do INSS, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas nem
honorários advocatícios. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Transitada em julgado esta sentença, dê-se baixa e arquivem-se eletronicamente
os autos. (...) 

Inicialmente, cumpre registrar que, em lides que questionam empréstimos
consignados, não há em regra litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o banco ou
instituição financeira que realizou o empréstimo, uma vez que, de fato, trata-se de
responsabilidades distintas, não havendo também que se falar no instituto jurídico da
solidariedade, a não ser que previsto em lei ou em contrato, o que não é o caso. E não se
aplicam as normas do CDC ao INSS, pois a autarquia não figura na cadeia de consumo em
questão, sendo apenas responsável pelas consignações, já que detêm a folha de pagamento
previdenciário. Ou seja, o INSS não é fornecedor de empréstimo e não deve responder pela
regularidade desse contrato ou solidariamente pelas regras do CDC.

No entanto, sendo o INSS responsável pela consignação, detém em regra
legitimação passiva à lide que questione a regularidade dos descontos, conforme a teoria da
asserção. Na análise do mérito da causa poderá ser afastada sua condenação moral caso não
se demonstre que o segurado contatou o INSS para cessação dos descontos. Isso porque – no
que se refere aos danos materiais pela devolução dos valores, a responsabilidade se entende
sempre exclusiva da instituição financeira contratada e destinatária do repasse. Nesse caso,
em fraudes evidenciadas, haveria fortuito interno a determinar a responsabilização bancária
pelo risco em seus serviços.

A despeito de não ter a instituição financeira em regra foro na Justiça Federal
(art. 109, I) e de não se tratar de litisconsórcio necessário, no meu entender, caso o banco
esteja compondo uma lide devidamente instruída em face dos dois réus, e sendo possível se
considerar viável a legitimação passiva do INSS para a obrigação indenizatória moral ou para
a obrigação de fazer, apenas por respeito à celeridade, entendo que o banco pode manter-
se no polo passivo da relação processual, sem declinação à Justiça do Estado.

No que se refere ao contrato de mútuo consignado, dispõe a Lei nº 10.820/2003,
com alterações impostas pela Lei n. 10.953/2004:
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Art. 6° Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (Redação
dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

§ 1° Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio, sobre:

I - as formalidades para habilitação das instituições e sociedades referidas no art. 1º;

II - os benefícios elegíveis, em função de sua natureza e forma de pagamento;

III - as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção
e às instituições consignatárias das informações necessárias à consecução do disposto nesta
Lei;

IV - os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às
instituições consignatárias;

V - o valor dos encargos a serem cobrados par ressarcimento dos custos operacionais a ele
acarretados pelas operações; e

VI - as demais normas que se fizerem necessárias.

§ 2° Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações
referidas no caput deste artigo restringe-se à: (Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

I - retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas
operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos
contratados pelo segurado; e

II - manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira
enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção, não cabendo
à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado.

§ 3° É vedado ao titular de benefício que realizar qualquer das operações referidas nesta Lei
solicitar a alteração da instituição financeira pagadora, enquanto houver saldo devedor em
amortização. (Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

§ 4° É facultada a transferência da consignação do empréstimo, financiamento ou
arrendamento firmado pelo empregado na vigência do seu contrato de trabalho quando de sua
aposentadoria, observadas as condições estabelecidas nesta Lei.

§ 5° Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar
o limite de 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios. (Incluído pela Lei nº 10.953, de
2004)

§ 6° A instituição financeira que proceder à retenção de valor superior ao limite estabelecido
no § 5o deste artigo perderá todas as garantias que lhe são conferidas por esta Lei. (Incluído
pela Lei nº 10.953, de 2004)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 206



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 28/508

0022811-45.2017.4.02.5050 500000276678 .V20 JES10515© JES10515

A atuação do INSS em casos de consignação de parcelas de empréstimo em
folha de pagamento, conforme disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, é assim a de
agente de retenção e repasse dos valores consignados, não figurando, por óbvio, na relação
jurídica de mútuo consignado, de natureza eminentemente privada, nas quais estão presentes,
exclusivamente, o beneficiário previdenciário tomador do empréstimo e a entidade privada
financeira. Dessa forma, a validade do mútuo consignado em folha e a sua formalização
devem ser aferidas em demanda entre a instituição financeira e o beneficiário do RGPS e,
caso reste comprovada a fraude no contrato de mútuo, a instituição financeira deve responder
pelos prejuízos patrimoniais causados, devolvendo ao beneficiário, se for o caso, os valores
indevidamente retidos, uma vez que é de sua responsabilidade a aferição da legitimidade do
contrato de mútuo.

 Não há que se falar, em princípio, em assunção de risco pela autarquia
previdenciária, mas apenas pela instituição financeira, já que apenas esta se beneficia
diretamente dos lucros relativos às operações de crédito, figurando o INSS unicamente como
instrumento de sua operacionalização eletrônica, por força de lei, já que é gestor da folha de
pagamento na qual incidirão as consignações.

Destarte, mais uma vez ressalto que uma eventual condenação do INSS ao
ressarcimento dos valores retidos em consignação deve ser reformada, quando não há prova
específica de que a eventual fraude ocorreu em suas dependências. Todavia, sendo
o INSS gestor do Sistema de Previdência Social, cabe a ele a exclusividade de administrar e
executar o pagamento dos benefícios previdenciários, incumbindo-lhe a suspensão dos
descontos em folha de seus beneficiários, quando é informado previamente de suspeita de
fraude. Por conseguinte, caso a sentença imponha ao INSS a suspensão de descontos como
obrigação de fazer, deve ser mantida nesse particular, até que seja aferida, em ação ajuizada
contra a instituição financeira, a suposta invalidade do contrato de mútuo.

No que tange à questão da indenização por danos morais, e repetindo a
fundamentação já exposta, o INSS atua na qualidade de mero gestor do pagamento dos
benefícios previdenciários e como repassador dos valores comandados pelas instituições
financeiras. Cinge-se então a sua responsabilidade à observância das disposições normativas
de operacionalização desses repasses, não se beneficiando em qualquer hipótese da relação
jurídica de mútuo.

Dessa forma, apenas a violação ao dever no cumprimento por parte do INSS,
das normas de controle e rotinas de fiscalização dos comandos de descontos encaminhados
pelas instituições financeiras, conforme regulamentação da IN INSS/PRES n. 28/2008, que
revogou a IN INSS/DC n. 121/05, poderá implicar sua responsabilização pessoal pelos danos
morais sofridos pelo segurado. Seria uma violação da obrigação de correta gestão da folha de
pagamento, no âmbito da relação jurídica previdenciária de natureza pública, absolutamente
distinta da relação jurídica de mútuo.

Ou seja, diante da análise de omissão ou não por parte do INSS, em seu dever
de controlar e zelar pela folha de pagamento dos beneficiários do RGPS, a responsabilidade
do INSS deve ser analisada à luz do art. 927, caput, Código Civil, eis que se trata de
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responsabilidade subjetiva do ente público, devendo ser verificado se houve culpa
(negligência) do serviço público na geração do prejuízo alegado, ainda que não identificável o
agente responsável pelo dano.

Assim, na relação jurídica previdenciária entre o autor e o INSS, deve ser
verificado se houve omissão específica da autarquia em seu dever de gestão da folha de
pagamento dos benefícios, sendo imprescindível a análise sobre a observância pela autarquia
previdenciária das normas e rotinas impostas pelas IN INSS/DC n. 121/05 e INSS/PRES n.
28/2008, em especial se houve eventual inércia na suspensão dos descontos após
formalização de reclamação pelo segurado.

De acordo com a legislação supracitada, verifica-se que o INSS não tem o dever
de proceder ao arquivamento dos contratos de mútuo celebrados com as instituições
financeiras cadastradas normalmente mediante assinatura eletrônica. Por sua vez, o segurado
pode e deve formalizar reclamação e contestação administrativas, na hipótese de identificar
eventual consignação indevida, cabendo ao INSS, a partir daí, efetuar a suspensão dos
descontos durante a tramitação do procedimento visando ao esclarecimento dos fatos.

Portanto, para o pleito de ressarcimento frente ao INSS, entendo que deve ser
verificado se a parte autora formalizou reclamação administrativa pela irregularidade dos
descontos e se a autarquia, por sua vez, se omitiu ao dever de suspensão e/ou apuração. Nesse
caso, poderia em tese haver a responsabilização por omissão específica.

Por outro lado, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU) julgou ação em que o INSS figurava no polo passivo da demanda, sob o
argumento de ser responsável solidário por descontos indevidos na aposentadoria dela,
efetuados por instituição financeira diversa daquela que seria incumbida de fazer o
pagamento do benefício previdenciário (PEDILEF nº 0520127-08.2007.4.05.8300, DJ
12/9/2018). Na ocasião, foram firmadas as seguintes teses:

I – O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição
financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos
termos do art. 6º, da Lei nº 10.820/03;

II – O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou
extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do
dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma
fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos
benefícios previdenciários.

No caso, a parte autora ajuizou esta ação pugnando pela condenação do INSS
ao pagamento de danos morais no montante de R$20.000,00. Alega, na inicial, que (i) vem
sendo descontado, em seus proventos, mensalmente, o valor de R$82,17, relativo a um
empréstimo fraudulento de n. 109266196 (contrato INSS-BV FINANCEIRA 231682783),
formalizado em 2012, (ii) se dirigiu ao órgão previdenciário para cessar os descontos, porém
o INSS afirmou que somente o banco poderia cancelar a cobrança, (iii) os descontos estão
sendo mantidos até o momento, (iv) o banco BV FINANCEIRA não tem sede no estado do

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 206



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 30/508

0022811-45.2017.4.02.5050 500000276678 .V20 JES10515© JES10515

Espírito Santo, (v) ajuizou ação indenizatória contra o banco, em 2017, estando o processo
tramitando na Segunda Vara Cível de Cariacica/ES (autos n. 0001319-75.2017.8.08.0012),
(vi) a assinatura no contrato é falsa, tratando-se de falsificação grotesca. 

Em contestação de Evento 13, o INSS alega que (i) é parte ilegítima para figurar
no polo passivo desta ação, (ii) não possui responsabilidade quanto à alegada fraude, por
ausência de nexo causal entre a relação jurídica existente entre o autor e o dano, (iii) o INSS é
um mero agente executor, por norma cogente, da vontade dos sujeitos da relação jurídica do
contrato de empréstimo, (iii) se, por um lado, implanta a consignação do pagamento das
parcelas do empréstimo em folha, tão logo tenha ciência de suposta irregularidade por
comunicação do beneficiário imediatamente apura a alegação com a instituição financeira e,
se for o caso, cessa os descontos, e (iv) não há, portanto, como estabelecer um nexo entre
eventual irregularidade do contrato celebrado entre o segurado e a instituição financeira com
ato comissivo do INSS, sujeito este estranho àquela relação jurídica, muito menos há de se
atribuir à autarquia o dever de cautela para a contratação do empréstimo.

Como se observa, conforme a teste da TNU (tese n. 2), a responsabilidade do
INSS é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira, pois,
conforme se observa dos autos, a instituição financeira pagadora do benefício é o Banestes
S/A (Evento 1), sob o código bancário 021, distinta da celebrante do contrato fraudulento em
análise.

Sendo assim, na hipótese vertente, se aplicará a responsabilidade subsidiária. A
responsabilização do Estado também pode ser subsidiária, e pode surgir quando é
comprovado que o primeiro responsável não tem como arcar com a reparação devida. Nesses
casos, o Poder Público assume a obrigação principal de indenizar ou reparar o dano.

Vale apontar que o órgão colegiado deixou bem claro, nesse precedente, que a
autarquia, por manter organizado sistema tecnológico de armazenamento de dados
relacionados à filiação e ao endereço de titulares de benefícios previdenciários, número de
inscrição em cadastro de pessoas físicas mantido pelo Ministério da Fazenda (CPF/MF) e
histórico contributivo previdenciário, pode verificar a inclusão de informações incompatíveis
com esses dados. Em razão disso, concluiu-se que a responsabilidade civil do INSS nas
hipóteses de “empréstimos consignados” fraudulentos, concedidos por instituições financeiras
distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários, é subjetiva,
decorrente da omissão injustificada da autarquia em idoneamente desempenhar seu dever de
fiscalização.

Nesses termos, curvo-me ao entendimento da TNU para estabelecer que a
indenização moral é devida pelo banco no qual se instaurou a fraude e, de forma subsidiária,
pelo INSS, tendo em vista que o reconhecimento da prática ilícita dos réus gera o dever de
indenização moralmente ao autor.

Ocorre que o autor ajuizou a presente ação somente em face do INSS, que
possui, no caso, responsabilidade apenas subsidiária. Assim, deve ser mantida a sentença que
extinguiu o feito sem a resolução de mérito, porém pelos fundamentos acima.  
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Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência
judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000276678v20 e do código CRC 971afcfa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0022811-45.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GERCI VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: FRANCISCO MACHADO NASCIMENTO (OAB ES013010)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376026v2 e do código CRC c2659c1f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0034641-58.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CYNTHIA SIMÕES SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: BANCO CITIBANK S A (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo réu (BANCO
CITIBANK S/A) em face do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria em desconformidade com a realidade dos fatos, uma vez
que a falta de repasse do valor do boleto pago ao consulado americano, objeto do pleito
indenizatório, decorreu de culpa exclusiva da parte autora, que digitou incorretamente a linha
quando do pagamento.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada  analisou e fundamentou a questão da responsabilidade da
embargante com relação aos danos materiais e morais suportados pela parte autora,
notadamente por se tratar de relação de consumo. 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado. Ora, os embargos declaratórios não se prestam a
rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos ambíguos,
obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez que possuem somente efeito
de integração e não de substituição. 

Voto por não conhecer os embargos de declaração. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301847v4 e do código CRC bfd5f354.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0034641-58.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CYNTHIA SIMÕES SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: CYNTHIA SIMÕES SILVA (OAB ES022681)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: BANCO CITIBANK S A (RÉU)
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO (OAB RJ168325)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376201v2 e do código CRC 8064320c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000571-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIZEU FERNANDES DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 36) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de proceder à análise acurada da discussão acerca da
nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado a quo cometeu erros de procedimento
ao longo da condução do processo, sendo um deles o fato de não realizar a audiência de
conciliação, mesmo tendo sido esta requerida nos autos. Afirma também a existência de
omissão na decisão embargada pelo fato de a causa ter sido julgada sem que o magistrado
possibilitasse às partes conceder informações imprescindíveis para promover uma resolução
de mérito de forma justa, contrariando os princípios processuais da colaboração e o da não-
surpresa (arts. 6º e 10, CPC/2015).

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

De fato, o autor, em seu recurso inominado, reservou um capítulo para
argumentar a respeito da nulidade da sentença em razão de ausência de designação de
audiência de conciliação requerida no curso do processo, destacando que a própria parte ré
sinalizou a possibilidade de acordo. O acórdão não se manifestou sobre essa questão
preliminar, assistindo razão ao embargante quanto à omissão suscita. 

Ocorre que, pela leitura da inicial, nota-se que o autor, no capítulo reservado aos
pedidos, não requereu  a realização de audiência de conciliação; na verdade não pugnou pela
produção de provas, mesmo que genericamente. 

 Embora o art. 3º, § 3º, do CPC/2015 disponha que "a conciliação, a mediação e
outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes,
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do
processo judicial", o agendamento de audiência de conciliação não é ato obrigatório imposto
ao juiz, tanto que o art. 319, inciso VII, estabelece que a petição inicial deverá indicar a
opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, sendo
que ela não será realizada nas hipóteses constantes do art. 334, § 4º, incisos I e II (se ambas as
partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não
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se admitir a autocomposição), e § 5º ("o autor deverá indicar, na petição inicial, seu
desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10
(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência"). 

Assim, como não houve indicação da opção pela realização de audiência de
conciliação na inicial, não pode a parte autora alegar cerceamento de defesa. 

Com relação ao outro suposto vício, da mesma forma, o acórdão não se
manifestou sobre a alegação recursal de que as partes não teriam sido intimadas para
apresentaar informações indispensáveis ao deslinde da causa, sendo manifesta também a
omissão nesse sentido. 

Todavia, constata-se evidente preclusão, visto que a parte autora, ora
embargante, deveria ter juntado, com a inicial, os documentos necessários à comprovação de
suas alegações, não havendo previsão, no rito dos Juizados Especiais Federais (Lei n.
10.259/2001), de obrigatoriedade para intimação das partes a respeito da apresentação de
provas no curso do processo.  

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles dar provimento
para reconhecer as omissões suscitadas, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos da
fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado.  Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293232v9 e do código CRC 8addc8c3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000571-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIZEU FERNANDES DA ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO: ALINE FELIPPE PACHECO
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles dar provimento para reconhecer as omissões
suscitadas, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos da fundamentação, que passa a
integrar o acórdão embargado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376168v2 e do código CRC 4a9170a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0002228-39.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: EDITORA PEDRA AZUL LTDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 61) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de contradição ao ao reduzir o valor da indenização por danos morais quando a
própria parte ré reconheceu a falha na prestação de serviço, pugnando pela atribuição de
efeitos infringentes para a manutenção da sentença. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu queanalisou e fundamentou a questão redução
da indenização por danos morais sob os seguintes fundamentos:

(...) A alegação do recorrente de que não houve comprovação do dano moral e, por isso, não
cabe indenização a título de danos morais não deve ser acolhida. O presente caso não é de
extravio de encomendas e sim, de entrega tardia, na sua maioria. Ou seja, o destinatário
recebeu o conteúdo esperado. A presente circunstância gerou sentimentos de impotência e
descaso, caracterizando-se uma situação indenizável moralmente.

No tocante à quantificação do dano moral, observo, de um lado, (1) que o ato ensejador do
dano tem reduzido nível de antijuridicidade, não se configurando como grave violação ao
ordenamento jurídico e (2) o comportamento do réu seja razoavelmente reprovável;
circunstâncias que, em seu conjunto, conduzem a uma qualificação do dano como de natureza
leve, cuja indenização, em termos adequados para, de um lado, atender ao propósito
pedagógico da indenização e, de outro, não conduzir a um enriquecimento sem causa, reduzo
a indenização arbitrada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, mantenho o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), condizente com o Enunciado nº 08 das Turmas Recursais do Rio de
Janeiro e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
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que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000292293v3 e do código CRC aba00cf5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0002228-39.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: EDITORA PEDRA AZUL LTDA (AUTOR)
ADVOGADO: LÍVIA MARTINS BORGES (OAB ES020578)
ADVOGADO: FERNANDO PETERSON MAGNAGO (OAB RJ171981)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376178v2 e do código CRC 56faffe7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5005647-61.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GABRIEL STOCKL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de reajuste da renda mensal de benefício previdenciário
com base no IPC-3i, em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006.  Alega a
recorrente a inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

VOTO

Eis o teor da sentença:

Na ação em tela, a parte autora objetiva almeja a declaração de
inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei nº 8.213/91. Afirma que os índices de
reajuste dos benefícios previdenciários não foram suficientes para manter o
poder de compra da renda mensal de seu benefício previdenciário. Assim, pugna
pela condenação do INSS a reajustar a renda mensal do seu benefício
previdenciário com base no IPC-3i, em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº
11.430/2006.

No tocante à preliminar – declaração de inconstitucionalidade do art. 41-A da
Lei nº 8.213/1991, face à violação dos artigos 1º, inciso III e IV, 3º, incisos I e
IV, 7º, incisos VI e XXIV, 201, § 4º e 230 da Constituição Federal – infere-se
que ela se confunde com o mérito e com este será analisada.

Pois bem.

O pedido da parte autora não encontra respaldo no ordenamento jurídico, tendo
em vista que os reajustes dos benefícios são realizados tendo por base o art. 41
da Lei nº 8.213/91, na época e com os índices determinados pelo legislador
ordinário, por expressa determinação da Constituição da República de 1988.

Desde a promulgação da Lei nº 11.430, de 1º de abril de 2006, o INSS já vem
reajustando o benefício previdenciário com base no INPC, índice pretendido
pela parte autora. A referida lei acrescentou o artigo 41-A à Lei nº 8.213/91, que
elegueu o INPC como índice  de reajuste dos benefícios previdenciários.

O entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria é no
sentido de que caberá ao legislador ordinário definir o critério de reajuste dos
benefícios previdenciários que lhe preservem o valor real.
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Veja-se o seguinte trecho da decisão prolatada no RE 322348
AgR/SC (AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO Julgamento:  12/11/2002  Órgão Julgador:  Segunda
Turma  Publicação:  DJ 06 12 2002 PP-00074 EMENT VOL-02094-03 PP-
00558, in verbis:

A INTERVENÇÃO DO LEGISLADOR NA DEFINIÇÃO DO VALOR REAL
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. - A manutenção, em bases
permanentes, do valor real dos benefícios previdenciários tem, no próprio
legislador - e neste, apenas -, o sujeito concretizante das cláusulas fundadas no
art. 194, parágrafo único, n. IV, e no art. 201, § 4º (na redação dada pela EC
20/98), ambos da Constituição da República, pois o reajustamento de tais
benefícios, para adequar-se à exigência constitucional de preservação de
seu quantum, deverá conformar-se aos critérios exclusivamente definidos em
lei. (...)

Ademais, o STF e o STJ, em diferentes oportunidades, reiteraram o
entendimento de que os índices legais utilizados pelo INSS para revisão dos
benefícios previdenciários atendem aos ditames constitucionais e legais,
obedecendo ao comando constitucional que impõe a preservação do poder
aquisitivo dos valores pagos pela autarquia previdenciária aos seus
segurados e pensionistas. Neste sentido:

“Entende esta Corte que os critérios de concessão e revisão dos benefícios
previdenciários previstos na Lei 8.213/91 são suficientes à manutenção do seu
valor real.” (AGRESP 785821 - Data da decisão: 20/06/2006 - DJ 01/08/2006
p.572)

“De acordo com inúmeros julgados deste Tribunal Superior, assentou-se o
entendimento de que o reajuste dos benefícios previdenciários deve obedecer
aos critérios definidos na Lei 8.213/91, com as alterações introduzidas pelas
Leis  8.542/92, 8.700/93, 8.880/94 e 9.711/98, sem que isso resulte qualquer
afronta ao disposto no artigo 201, §4º da Constituição Federal, que assegura a
manutenção do valor real dos benefícios.” (AGRESP 542202 - Data da decisão:
28/09/2005 – DJ 07/11/2005 PÁGINA:334)

“A adoção dos índices legais pelo INSS assegura a irredutibilidade do valor dos
benefícios e preserva seu valor real.” (RESP 513337 - Data da decisão:
04/08/2005 – DJ 05/09/2005 p. 455)

“A fixação, a partir do ano de 1997, de reajustes não atrelados a qualquer
indexador oficial, por si só, não pode ser tida como violadora da garantia de
preservação do valor real do benefício.” (RESP 505597 - Data da decisão:
04/08/2005 - DJ 05/09/2005 p.455)

“O texto constitucional garante a manutenção, em caráter permanente, do valor
real do benefício. Entretanto, delega ao legislador o estabelecimento dos índices
a serem aplicados.” (RESP 508741 - Data da decisão: 02/09/2003 – DJ
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29/09/2003 p.334)

PREVIDENCIÁRIO - REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO
ANTERIORMENTE À CF/88 - ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-
CONTRIBUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ORTN/OTN/BTN - VINCULAÇÃO
AO NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS A PARTIR DA CONCESSÃO E
COMO CRITÉRIO DE REAJUSTE PERMANENTE - MEDIDA
PROVISÓRIA 1.415/96 – LEGALIDADE DO IGP-DI NO MÊS DE MAIO DE
1996 - APLICAÇÃO DO ÍNDICE LEGAL NOS ANOS DE 1997 A 2001 E
REJEIÇÃO DO IGP-DI - ART. 201, § 4º, DA CF/88 - PRESCRIÇÃO - JUROS
- HONORÁRIOS.

(...).

3. A vinculação dos benefícios previdenciários, concedidos anteriormente à
CF/88, ao número de salários mínimos vigorou entre abril de 1989 até o advento
das Leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991. Inteligência do art. 58 do ADCT da
CF/88. Qualquer diferença decorrente, no caso, não se deve à ausência da
revisão do artigo, mas ao reflexo da alteração ora deferida em face da revisão da
RMI.

4. O princípio da irredutibilidade está condicionado a critérios definidos em lei,
sendo certo que o art. 7º, IV da CF/88 veda a vinculação do salário mínimo para
qualquer fim.

5. A CF/88 assegurou o reajuste dos benefícios de modo a preservar o seu valor
real (art. 201, § 4º), condicionando-o, porém, a critérios definidos em lei.

6. A Lei 8.213/91 (art. 41) instituiu o INPC para o reajuste dos benefícios
previdenciários, que depois foi substituído pelo IRSM através da Lei 8.542/92,
posteriormente alterada pela Lei 8.700/93. Veio a Lei 8.880, de 1994 e
estabeleceu que os benefícios seriam reajustados pela variação acumulada do
IPC-r. A Medida Provisória 1.053, de 30/06/95, determinou a substituição do
IPC-r pelo INPC, a partir da competência julho de 1995 (art. 8º), alteração esta
mantida nas reedições seguintes. A Medida Provisória 1.415, de 29/04/96,
alterando o art. 8º da MP 1.398, de 11/04/96, novamente mudou o indexador,
agora substituindo o INPC pelo IGP-DI, em maio de 1996, o que torna inviável
o reajuste por outro índice que não o IGP-DI naquele período.

7. A mesma MP 1.415, em seu art. 4º, determinou que os benefícios seriam
reajustados, a partir de 1997, em junho de cada ano, afastando a utilização de
indexadores previamente estabelecidos. Assim, não há amparo legal para a
adoção do IGP-DI nos anos de 1997 a 2001.

8. Considerada a previsão constitucional, não se pode falar em direito adquirido
a determinado indexador de reajuste. Nem pode o Poder Judiciário, sem prévia
autorização legal, adotar outro indexador que não o previsto em lei.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 210



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 44/508

5005647-61.2019.4.02.5001 500000316847 .V3 JES10769© JES10769

9. "(...) se o constituinte delegou ao legislador infraconstitucional a tarefa de
fixar os critérios de majoração, ainda que o parâmetro escolhido não retrate
fielmente a realidade inflacionária, não há falar em qualquer
inconstitucionalidade com fundamentos em maltratos ao princípio da
preservação do valor real dos proventos." (RESP 499.427-RS, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ de 02/06/2003).

(...).

(TRF 1ª Região, AC 200338000597874/MG, data da decisão: 07/06/2006)

Assim sendo, não se pode, diante da clareza da interpretação uniforme do
direito em disputa pela voz da Corte com competência constitucional e
abrangência nacional, salvo em situações muito especiais – que não é o caso –,
seguir em direção oposta. 

Ressalte-se por oportuno que o art. 201, § 4º, da Constituição Federal prevê que
é “Assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei”. A Constituição
Federal, portanto, delegou ao legislador infraconstitucional a tarefa de fixar os
critérios de reajustamento aptos a preservar o valor real do benefício.

Ainda que o índice escolhido não seja o melhor para aferir a realidade
inflacionária, com base na fundamentação acima, não verifico qualquer
inconstitucionalidade do art. 41-A, da Lei nº 8.213/1991, com fundamentos
em violação ao princípio da preservação do valor real dos benefícios, ou
demais artigos citados pelo autor em sua peça de ingresso (os artigos 1º, inciso
III e IV, 3º, incisos I e IV, 7º, incisos VI e XXIV, 201, § 4º e 230 da Constituição
Federal, artigos 7º, "a" e "i", 9º e 11, "1" do PIDESC e artigos 9º e 29 do
Estatuto do Idoso).

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito da
demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95), por estar em consonância com o entendimento desta Turma Recursal e do Supremo
Tribunal Federal (RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello, CJU 6-12-2002, p. 74).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316847v3 e do código CRC c52bf246.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5005647-61.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GABRIEL STOCKL (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375879v2 e do código CRC f36523f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5000056-06.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de reajuste da renda mensal de benefício previdenciário
com base no IPC-3i, em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006.  Alega a
recorrente a inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

VOTO

Eis o teor da sentença:

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada por MARIA SILVA DE
OLIVEIRA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, visando, a declaração incidental de inconstitucionalidade do
artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 diante dos preceitos estabelecidos na Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e no Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC e, via de consequência, que o INSS
seja condenado a reajustar seu benefício previdenciário mediante a incidência
do IPC-3i, em substituição do INPC, desde 2003, com efeitos financeiros a
contar do trânsito em julgado.

Dispensado o relatório por força do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Da prescrição quinquenal

Não incide, in casu, o prazo decadencial objeto do art. 103 da Lei nº.
8.213/1991, por não se tratar de revisão do ato de concessão de benefício, mas
tão-somente a revisão dos índices de correção de reajuste aplicados anualmente
ao benefício.

Deve, entretanto, ser acolhida a preliminar referente à prescrição de prestações
anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento desta ação, nos termos do
art. 103, § único, Lei nº. 8.213/91 e do enunciado da Súmula 85 do STJ: “nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação”.
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Desse modo, ACOLHO parcialmente preliminar arguida, e pronuncio a
prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento
desta demanda.

Da Declaração de Inconstitucionalidade

Pretende a parte autora que seja declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do artigo 41-A, caput, 2ª parte, da Lei nº 8.213/1991. 

Pois bem, no controle concreto ou incidental de constitucionalidade, a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo é arguida como matéria de defesa,
no curso de uma demanda judicial, como fundamento do pedido nela deduzido.
Nesse caso, passo a análise da declaração da inconstitucionalidade junto ao
mérito, por entender que essa declaração fundamenta o pedido principal, que é a
aplicação do IPC-3i como índice de reajuste do benefício previdenciário.

Passo ao mérito.

Dispõe o artigo 201, § 4º da CRFB/ 88, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20/1998:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei,
a:     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (grifei)

(...)

§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.   
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (grifei)

Neste prisma, o legislador ordinário, ao editar a Lei nº 11.430/2006, que inclui o
artigo 41-A a Lei nº 8.213/91, estabeleceu, para fins de reajustamento dos
benefícios o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, in verbis:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado,
anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo
com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (grifei)

A principal sustentação da parte autora é no sentido de que o INPC aplicado
pelo INSS como índice de reajuste dos benefícios previdenciários não reflete a
inflação real do custo de vida das pessoas idosas, que possuem maiores
necessidades nos aspectos relativos à saúde e cuidados pessoais, habitação e
alimentação. Argumentando, diante disto, que o IPC-3i, o qual é elaborado com
base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo Instituto
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Brasileiro de Economia (IBRE) e pela Fundação Getúlio Vargas desde
2002/2003, com base na análise do orçamento de famílias compostas,
majoritariamente, por indivíduos com mais de 60 anos, seria o índice correto a
ser aplicado para reajuste dos benefícios previdenciários.

Conforme se depreende do dispositivo constitucional colacionado alhures,
assegurou-se em favor dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social
o reajustamento dos benefícios (e dos salários de benefícios) para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.
Atribuiu-se à lei, portanto, a tarefa de estabelecer os índices a serem aplicados
aos benefícios, de modo a preservar-lhes o poder de compra. Assim sendo, a
fórmula de reajuste dos benefícios (e dos salários de benefícios a serem
considerados quando da concessão de benefícios) mantidos pela Previdência
Social obedece a critérios fixados estritamente em leis infraconstitucionais.

Sobre o assunto, o STF já se pronunciou a respeito, concluindo que a adoção de
índice previsto em lei, para a atualização dos benefícios previdenciários, não
ofende as garantias da irredutibilidade do valor dos benefícios e da preservação
do seu valor real, por ter a respectiva legislação se incumbido de criar
mecanismos para essa preservação (RE 231.412/RS, DJ 25-9-98, relator Min.
Sepúlveda Pertence).

Não se pode olvidar, ainda, que o Plenário do E. STF, ao apreciar o RE nº
376.846/SC, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que
fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários
empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que
foram, de um modo geral, superiores ao INPC, e observaram os comandos
normativos de regência, in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS:
REAJUSTE: 1997, 1999, 2000 e 2001. Lei 9.711/98, arts. 12 e 13; Lei
9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º;
Decreto 3.826, de 31.5.01, art. 1º. C.F., art. 201, § 4º. I.- Índices adotados para
reajustamento dos benefícios: Lei 9.711/98, artigos 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§
2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826/01, art.
1º: inocorrência de inconstitucionalidade. II.- A presunção de
constitucionalidade da legislação infraconstitucional realizadora do reajuste
previsto no art. 201, § 4º, C.F., somente pode ser elidida mediante demonstração
da impropriedade do percentual adotado para o reajuste. Os percentuais
adotados excederam os índices do INPC ou destes ficaram abaixo, num dos
exercícios, em percentual desprezível e explicável, certo que o INPC é o índice
mais adequado para o reajuste dos benefícios, já que o IGP-DI melhor serve
para preços no atacado, porque retrata, basicamente, a variação de preços do
setor empresarial brasileiro. III.- R.E. conhecido e provido. (RE 376846,
CARLOS VELLOSO, STF.)
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Cumpre destacar que comungo com o entendimento jurisprudencial no sentido
de que se o juiz pudesse substituir-se ao legislador, para conceder ao segurado
índice diverso daquele estabelecido em lei, atentaria contra o princípio
constitucional que consagra a separação dos Poderes, além de gerar uma
situação de desigualdade, na medida em que, existindo vários índices que se
propõem a medir a inflação, cada segurado cuidaria então de pleitear em juízo o
indexador que melhor lhe aprouvesse. Ou seja, admitindo-se que cada juiz
adotasse, na sentença, o critério de atualização que lhe parecesse mais
adequado, o valor dos benefícios tornar-se-ia flutuante, variável, cambiante,
comprometendo assim o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social,
preconizado no art. 201 da CF/88.

Até porque, na realidade, não existe indexador que permita a determinação
exata da perda do poder aquisitivo da moeda, daí a existência de inúmeros
índices de inflação, oficiais e extraoficiais, cada qual com seus critérios de
aferição específicos. Mas o certo é que nenhum deles capta, com absoluta
fidelidade, a inflação verificada no País.

Não há que se falar, assim, na aplicação do índice pretendido pela parte
autora, sendo improcedente, portanto, o pedido por ela formulado na
inicial.

Neste sentido, seguem os seguintes julgados:

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE –
LEI Nº 8.213/91 – ARTIGO 41-A. O Supremo, no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 376.846, da relatoria do ministro Carlos Velloso, assentou ser
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor o mais adequado para o reajuste
dos benefícios previdenciários, por medir a variação de preços “de estrato social
mais assemelhado ao dos beneficiários do INSS”. Concluiu não ofender o
princípio da igualdade a adoção de um índice para a correção do salário de
contribuição e outro para a atualização dos benefícios. (RE-AgR 834022,
MARCO AURÉLIO, STF.)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 41-A DA LEI Nº 8.213/91. PEDIDO
PRINCIPAL. CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO
VALOR REAL. 1. Se a declaração incidental de inconstitucionalidade não
constituiu o pedido, mas sim a causa de pedir da ação civil pública, não é
imprópria a via eleita. 2. In casu, tanto a inicial como as razões invocadas neste
recurso de apelação, evidenciam que, apesar da tentativa do apelante de afirmar
que pretende a declaração de inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei nº
8.213/91, de forma difusa e não em tese, a causa de pedir da demanda,
consistente na efetiva declaração de inconstitucionalidade do citado artigo,
estando diretamente interligada com o próprio pedido elaborado no sentido
de ver reconhecida essa incompatibilidade vertical com a Constituição
Federal, ou seja, pedido principal, com o consequente reajuste dos
benefícios previdenciários pelo índice por ele considerado como correto. 3.
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A pretensão deduzida pelo apelante não encontra amparo legal, uma vez que
esta ação coletiva não pode ser usar como substituta de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, especialmente por ter o Sindicato/apelante legitimidade
ativa para a sua propositura (CF/88, art. 103, inc. IX). 4. O Eg. STF já se
posicionou no sentido de reconhecer a constitucionalidade dos dispositivos
legais e infralegais que estabeleceram os índices de reajustamento dos
benefícios previdenciários (RE n.º 376.846-SC). 5. A preservação do valor
real dos benefícios previdenciários ocorre com observância aos critérios e
índices estabelecidos em lei, sendo defeso ao Poder Judiciário estabelecer a
aplicação de índices de reajuste diferentes, não havendo que se falar, pois,
em ofensa às garantias de irredutibilidade do valor dos benefícios e da
preservação do seu valor real, bem assim em qualquer
inconstitucionalidade na Lei 8.213/91. 6. Apelação desprovida. (AC
200951018081590, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::26/09/2012 -
Página::138.) (Grifei)

Por isso, descarto a pertinência de discutir a constitucionalidade da lei que
fixou o índice de reajuste dos benefícios previdenciários, bem como de
avaliar qual o índice mais adequado para tanto.

Se o legislador ordinário tem liberdade para estipular o critério de reajuste
definido pela lei é legítimo, fica prejudicada a alegação de que a renda mensal
do benefício previdenciário da parte autora está defasada. Não existe nenhum
dano a ser reparado pela União a título de responsabilidade civil por ato
legislativo.

Dispositivo

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com fulcro no
art. 487, I, do CPC.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95), por estar em consonância com o entendimento desta Turma Recursal e do Supremo
Tribunal Federal (RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello, CJU 6-12-2002, p. 74).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316929v2 e do código CRC 543bdb6d.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000056-06.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375881v2 e do código CRC 7838e970.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0035515-90.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIETE CUNHA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte. Em suas razões recursais (Evento 68,
Reclno1), alega, em síntese, que (i) a autora, ora recorrente, é viúva de José Belarmino da
Silva, (ii) seu benefício foi indeferido sob a justificativa de que o segurado instituidor não
possuía mais qualidade de segurado à época do seu falecimento, (iii) a sentença indeferiu o
pleito autoral sob o mesmo fundamento apresentado na decisão administrativa, (iv) ocorre
que, o de cujus ainda possuía qualidade de segurado pois, antes de falecer, o mesmo se
encontrava incapacitado para o trabalho em virtude de sua frágil situação de saúde, visto que
o falecido era acometido de fortes dores no abdômen e emagrecimento intenso devido a sua
enfermidade (Degeneração gordurosa do fígado não classificada em outra parte - CID 10
K76) e (v) o histórico de atendimentos constante nos autos (Evento 54 – ANEXO2)
demonstra que a incapacidade do falecido surgiu quando o mesmo ainda gozava da qualidade
de segurado. Contrarrazões no Evento 73,CONTRAZ1.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). E a concessão do benefício não depende do cumprimento de período de
carência (art. 26, I, da Lei nº 8.213/91), sendo, porém, imprescindível que o instituidor da
pensão possua qualidade de segurado na data do óbito.

No caso, a autora, em razão do falecimento de José Belarmino da Silva, em
23/08/2017, requereu pensão por morte sob a alegação de que era casada com o segurado
falecido. Seu benefício foi indeferido por perda da qualidade do segurado falecido. 

Embora não seja o ponto controvertido, a autora comprova a condição de
dependente previdenciário com a certidão de casamento e certidão de óbito do segurado
juntadas ambas no Evento 9, OUT7.

Quanto à questão da qualidade de segurado, verifica-se no Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS juntado aos autos no Evento 7, OUT5 que a última contribuição
do segurado ocorreu em janeiro de 2015 como empregado e foi feita uma única contribuição
como facultativo em agosto de 2017, no mês da morte do segurado.
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Contudo, a autora alega que a incapacidade do falecido teria surgido quando o
mesmo ainda gozava da qualidade de segurado. E, para comprovar a alegada incapacidade
nesse período, apresentou o prontuário eletrônico simplificado do paciente (Evento 54 –
ANEXO2), que informa visitas constantes de profissional de saúde desde 2013, diagnóstico
de transtorno da refração e da acomodação em 09/10/2014 e, em consula realizada em
27/04/2017, a informação de dor abdominal, com massa palpável no abdômen desde
fevereiro de 2017.

Ora, no presente caso, aplicam-se as regras de prorrogação do período de
graça previstas no art. 15, § 2º, da Lei de Benefícios, haja vista o CNIS do Evento 7, OUT5
demonstra rompimento de vínculo de emprego e ausência de pagamento de contribuições
após 26/01/2015 - desemprego.

Deste modo, considerando-se as regras aplicáveis ao caso concreto e a última
contribuição da autora para o RGPS (em janeiro de 2015), não restam dúvidas quanto à
qualidade de segurada na data de início da sua incapacidade (fevereiro de 2017).

Assim, é devido o benefício de pensão por morte à autora. Quanto à data de
início do benefício de pensão por morte, o art. 74 da Lei 8.213/1991 dispõe que será devido:

a) do óbito, se ocorreu até 4/11/2015, quando requerida até trinta dias depois
deste;

b) do óbito, se ocorreu após 5/11/2015, quando requerida até noventa dias
depois deste (Redação pela Lei 13.183/2015);

c) do requerimento, quando requerida após o prazo acima.

Considerando que o óbito ocorreu em 23/08/2017 e a DER foi em 15/09/2017
(Evento 9, OUT7, fl. 3), o benefício é devido desde a morte do segurado.

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para
determinar a concessão de pensão por morte desde a data do óbito, em 15/09/2017. As
parcelas pretéritas deverão ser atualizadas mediante a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação.  Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311620v17 e do código CRC 93d716bc.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0035515-90.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIETE CUNHA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ALINE FELIPPE PACHECO
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para determinar a concessão de pensão
por morte desde a data do óbito, em 15/09/2017. As parcelas pretéritas deverão ser
atualizadas mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375853v2 e do código CRC 028470a5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0033840-30.2017.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA LUIZA ROCHA IMBILINO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte. Em suas razões recursais (Evento 54,
OUT44), alega, em síntese, que (i) a recorrente é mãe do segurado instituidor Jaques Rocha
Imbilino, que faleceu em  19/07/2016, em decorrência de hemorragia intercraniana
ocasionada por disparos de arma de fogo, (ii) entrou com requerimento de pensão por morte
porque o filho era o único mantenedor da família, (iii) é pessoa idosa e com vários problemas
de saúde e era o segurado falecido que laborava para o sustento da família, (iv) o instituidor
residia na casa dos pais, ambos idosos, doentes, desempregados e com baixa escolaridade, (v)
comprova sua dependência econômica através dos documentos e testemunhas ouvidas em
justificação administrativa. Contrarrazões no Evento 62, CONTRAZ1.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

À luz do art. 16 da Lei 8.213/1991, o direito do benefício previdenciário aos
pais em virtude da morte do filho depende da comprovação efetiva da dependência
econômica daqueles em relação ao segurado falecido. Ou seja, a condição de dependência
econômica da mãe (ou pai) do segurado falecido, para fins de recebimento de pensão por
morte, não é presumida e deverá ser provada.

No caso, a autora, em razão do falecimento de seu filho Jaques Rocha Imbilino,
em 19/07/2016, requereu pensão por morte sob a alegação de que dependia economicamente
do filho segurado e seu benefício foi indeferido por falta da qualidade de dependente, uma
vez que os documentos apresentados não comprovaram a dependência econômica em relação
ao segurado instituidor.
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Contudo, para comprovar a alegada dependência, apresentou os seguintes
documentos na inicial:

(i) Carteira de Trabalho do segurado falecido;

(ii) Conta de Telefone celular em nome do falecido, cujo endereço era o mesmo
da autora;

(iii) Nota fiscal de uma geladeira em nome do segurado;

(iv) Nota fiscal de um colchão de solteiro em nome de Jackson Rocha;

(v) Notificação extrajudicial;

(vi) Declaração expedida por Selma José dos Santos Martins de que Jaques
Rocha foi cliente em sua marcenaria durante 2 anos;

(vii) Declaração expedida por Luiz Antonio Dionizio de que Jaques Rocha foi
cliente de gás durante 2 anos.

Em justificação administrativa, realizada em 30/07/2018, foram colhidos os
depoimentos de três testemunhas, conforme os relatos a seguir transcritos da sentença:

Primeira Testemunha - José Carlos dos Passos de Oliveira

Que conheceu o falecido quando ele tinha 13 anos de idade; que o falecido
trabalhava; tendo inclusive carteira assinada mas não sabia informar em qual
empresa o mesmo trabalhava; o falecido morava com os pais e no mesmo bairro
que o depoente mas em outra rua; que o depoente frequentava a casa dos
pais; que, com certeza, a autora dependia do filho falecido; que o marido da
mesma é pedreiro porém se encontra sem serviço há bastante tempo, sendo que
a casa da autora moram somente a mesma e o esposo; que a testemunha junto
com outros conhecidos tem se reunido para montar cesta básica para ajudar a
autora, face a falta de renda provida pelo segurado falecido; que o segurado era
solteiro, não tinha companheira, nem esposa e nem teve filhos e que o segurado
falecido sustentava 100% a casa dos pais.

 

Segunda Testemnha - Jacyara da C. Souza da Silva

Que conheceu 10 anos antes dele morrer; que que o falecido trabalhava; tendo
inclusive carteira assinada mas não sabia informar em qual empresa o mesmo
trabalhava; falecido morava com os pais e no mesmo bairro que o depoente mas
em outra rua; que o depoente frequentava a casa dos pais; que, com certeza, a
autora dependia do filho falecido; que o marido da mesma vive de bico, porém
se encontra bastante sem serviço há bastante tempo; que na casa da autora
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moram somente a mesma e o esposo; que o segurado era solteiro, não tinha
companheira nem esposa e não teve filhos e que o segurado falecido sustentava
100% a casa dos pais.

 

Terceira Testemunha - José Carlos dos Passos de Oliveira

Que conheceu 10 anos antes dele morrer; que que o falecido trabalhava; tendo
inclusive carteira assinada mas não sabia informar em qual empresa o mesmo
trabalhava; falecido morava com os pais e no mesmo bairro que o depoente mas
em outra rua; que o depoente frequentava a casa dos pais; que, com certeza, a
autora dependia do filho falecido; que o marido da mesma vive de bico, porém
se encontra bastante sem serviço há bastante tempo; que na casa da autora
moram somente a mesma e o esposo; que o segurado era solteiro, não tinha
companheira nem esposa e não teve filhos e que o segurado falecido sustentava
praticamente a casa dos pais.

A parte autora apenas acostou aos autos documentos comprovando que residia
juntamente com o filho e que, no momento do óbito do segurado, o marido da autora não
concorria com as despesas da casa, por estar desempregado desde fevereiro de 2015 (Evento
8, OUT16). No mais, ficou comprovado que a autora morava com seu filho e era ele quem
arcava com as despesas da casa.

Quanto à data de início do benefício de pensão por morte, o art. 74 da Lei
8.213/1991 dispõe que será devido:

a) do óbito, se ocorreu até 4/11/2015, quando requerida até trinta dias depois
deste;

b) do óbito, se ocorreu após 5/11/2015, quando requerida até noventa dias
depois deste (Redação pela Lei 13.183/2015);

c) do requerimento, quando requerida após o prazo acima.

Considerando que o óbito ocorreu em 19/07/2016 e a DER foi em 15/12/2016, o
benefício é devido desde a data do requerimento.

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para
determinar a concessão de pensão por morte desde a DER em 15/12/2016. As parcelas
pretéritas deverão ser atualizadas mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação.  Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311030v20 e do código CRC 664c11f9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0033840-30.2017.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA LUIZA ROCHA IMBILINO (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para determinar a concessão de pensão
por morte desde a DER em 15/12/2016. As parcelas pretéritas deverão ser atualizadas
mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e do
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas
e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375855v2 e do código CRC 9382ab4a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0039453-87.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FEBEK GRIPPA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte. Em suas razões recursais (Evento 33,
Reclno1), alega, em síntese, que (i) é mãe de Aldair Febbek Grippa, (ii) desde o início da vida
laborativa, o mesmo auxiliava de forma indispensável na sua mantença, (iii) para comprovar
sua dependência econômica em relação ao filho juntou aos autos, além da certidão de óbito,
notas de lojas, pagamento de telefone da autora, comprovantes de pagamento de agua e
energia, pagamento de compras e farmacia, (iv) o pai do segurado encontrava-se
desempregado na data do óbito, a DIP de sua aposentadoria somente ocorreu meses após a
morte do seu filho e (v) os elementos constantes nos autos, contrariando o que sustenta o D.
Magistrado de primeiro grau, revelam, justamente por se tratar de família pobre, os
rendimento de cujus concorriam para a manutenção das atividades básicas do lar. 
Contrarrazões no Evento 37, CONTRAZ1.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

À luz do art. 16 da Lei 8.213/1991, o direito do benefício previdenciário aos
pais em virtude da morte do filho depende da comprovação efetiva da dependência
econômica daqueles em relação ao segurado falecido. Ou seja, a condição de dependência
econômica da mãe (ou pai) do segurado falecido, para fins de recebimento de pensão por
morte, não é presumida e deverá ser provada.

No caso, a autora, em razão do falecimento de Aldair Febbek Grippa, em
27/07/2016, requereu pensão por morte sob a alegação de que dependia economicamente
do filho segurado e, para comprovar a alegada dependência, apresentou os seguintes
documentos na inicial:
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(i) Comprovante de residência em nome do falecido para comprovar o mesmo
enderenço da sua mãe - Rua da Liberdade s/n, Água Limpa, Jaguaré (Evento 1,
OUT5);

(ii) Aviso de débito da Telefônica Brasil em nome do seu filho Aldair Febek
Grippa;

(iii) Carnê da loja de móveis Simonetti em nome do seu filho;

(iv) Extrato de FGTS do seu filho;

(v) Conta de telefone na empresa Vivo em nome do seu filho;

(vi) Termo de Consórcio Honda em nome do falecido, cujo endereço é também
a Rua Liberdade;

(vii) Recibo de pagamento de um reboque e outros documentos.

 

Em audiência, realizada em 21/06/2018, a autora prestou depoimento pessoal e
foram colhidos os depoimentos das testemunhas, conforme os relatos a seguir transcritos da
sentença:

Depoimento pessoal -

A autora afirmou que mora em Água Limpa há cerca de 10 anos; que nunca
trabalhou; que mora com o marido, Jorge Grippa, que foi trabalhador rural
empregado, não trabalha mais e está aposentado; que tem 62 anos; que tem um
filho deficiente que mora na casa e recebe LOAS; que o filho falecido sempre
morou em casa e morreu com 26 anos; que ele ajudava em tudo em casa; que
depois da firma Planalto ele colocou o próprio negócio dele; que ele tinha um
sócio na empresa; que trabalhava prestando serviços de máquinas hidráulicas;
que até o falecimento ele trabalhava na empresa própria; que ele dava dinheiro
em casa para ajudar nas despesas da casa; que quando ele era empregado dava
300 reais e depois passou a ganhar melhor e dar uma quantia maior; que na
empresa ele prestava serviços para muitos; que não tinham empregados, sendo
que trabalhavam ele e o sócio; que logo que saiu da firma Planalto compraram
uma máquina e começaram a trabalhar. 

Primeira testemunha -

Que o falecido morava com os pais; que são vizinhos do depoente; que o
falecido trabalhava com máquinas; que o falecido falava que as despesas da
casa estavam todas por sua conta; que ele era sócio na máquina que trabalhava.

Segunda testemunha -
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Que trabalhou junto com o falecido; que sabe que ele ajudava em casa; que não
sabe o valor, mas sabe que ajudava; que não tinha empresa registrada, mas era
sócio do falecido para o trabalho da máquina; que logo que saiu da firma
Planalto começaram a trabalhar na sociedade com a máquina; que no melhor
mês que trabalharam tiraram 8 mil livres para cada um; que  num mês ruim
ganhavam em torno de 4 mil reais cada; que ele nunca falou sobre pagar INSS.

 

Como se observa, a prova testemunhal não foi o bastante para comprovar a
dependência econômica da autora em relação ao seu filho, na data do óbito.

Além disso, a autora é casada com Jorge Grippa, que é aposentado por idade
(Evento 9, OUT18) e recebe renda mensal para arcar com as despesas da casa. Assim,
eventual ajuda com as despesas da casa dada pelo filho não configura dependência
econômica.

De acordo com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, eventual
auxílio financeiro prestado pelo(a) filho(a) não significa que a autora dependesse
economicamente dele(a), uma vez que é certo que o filho(a) solteiro(a) que mora com sua
família ajuda nas despesas da casa, que incluem a sua própria manutenção.

Deste modo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306352v14 e do código CRC d670a799.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0039453-87.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FEBEK GRIPPA (AUTOR)
ADVOGADO: GEÓRGIA ROCHA GUIMARÃES SOUZA SUSSAI (OAB ES012904)
ADVOGADO: BATISTA BONOMO (OAB ES023678)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375875v2 e do código CRC aabb2f62.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0008328-58.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA NUNES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido de pensão por morte desde a data do óbito (em
12/12/2016) pelo prazo de 4 meses. Em suas razões recursais (Evento 51, Reclno1), alega, em
síntese, que (i) o Sr. Colombo Valmir de Souza era seu companheiro há mais de 03 anos, (ii)
os documentos acostados e os depoimentos das testemunhas são claros ao narrar que a união
estável durou mais que 2 anos, (iii) a recorrente e o falecido viviam numa entidade familiar
há mais de 03 (três) onde está plenamente configurada a união estável com convivência
pública, contínua e duradoura e por isso faz jus ao benefício de pensão por morte na
qualidade de dependente vitalício desde a data do óbito. Sem contrarrazões.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso, a autora, em razão do falecimento de Sr. Colombo Valmir de Souza,
em 12/12/2016, requereu pensão por morte sob a alegação de que convivia maritalmente com
o segurado falecido e, para comprovar a alegada união estável, apresentou os seguintes
documentos na inicial:

a) Documento de Crédito Bancário de 09/04/2015 do falecido (com mesmo
endereço que a recorrida);

b) Comprovante de endereço em nome da Recorrente e faturas do falecido com
o mesmo endereço, qual seja, Rua Tamoios, nº 120, bairro Vista da Serra I,
Serra/ES, CEP nº 29176-400; 

c) Laudo Ambulatorial com o nome do falecido;
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d) Histórico de Enfermagem em nome do falecido constando a Recorrente como
acompanhante, datado em 02/11/2016; 

e) Termo de Consentimento Esclarecido (hospital) e Termo de Responsabilidade
constando o nome da Recorrente como responsável e do falecido, datado em
04/10/2016; 

f) Declaração de união estável emitida pelo Presidente da Igreja a qual
frequentavam; 

g) Fotos do casal e mensagens em rede social;

h) Depoimentos de 03 (três) testemunhas: Herica Paixão Rodrigues, Eunice
Viana Reis e Selma Luzia Aparecida.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. Todos os documentos trazidos pela parte autora são
datados em 2015 e 2016, por isso, e em razão do falecimento ocorrido em 12/12/2016, resta
claro que não houve comprovação de mais de três anos de união estável.

Ressalva-se que o documento juntado no Evento 1, OUT9 referente ao histórico
de enfermagem, apesar de informar que o segurado era casado há três anos, é um documento
meramente declaratório e impreciso, incapaz de infirmar as outras provas constante nos
autos. E em audiência, realizada em 12/02/2019, a autora também não conseguiu demonstrar
mais de três anos de convivência duradoura. 

Não há, nos autos, nenhuma prova que comprove mais de três anos de união
estável entre a autora e o segurado. A autora, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000297291v12 e do código CRC 677cfac6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0008328-58.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA NUNES (AUTOR)
ADVOGADO: VIVYAN REGINA SOARES BARRA (OAB ES025195)
ADVOGADO: THUZZA DA CONCEICAO MACHADO PEDREIRA (OAB ES021249)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, conhecer e, no mérito, negar provimento ao
recurso da parte autora. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000377566v2 e do código CRC 0c32687b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5007835-61.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SÂMELA CRISTINA LIMA DE SOUZA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: FILIPE EMANOEL LIMA DE SOUZA (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)
RECORRIDO: BIANCA ALINE LIMA DE SOUZA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRIDO: INAH LIMA DE SOUZA (PAIS, REPRESENTANTE) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte em favor dos autores desde a data do óbito
ocorrido em 04/05/2015. Em suas razões recursais (Evento 73, Reclno4), alega, em síntese,
que (i) os recorridos ajuizaram ação com o escopo de obter o benefício de pensão por morte
decorrente do falecimento do seu pai - Adilson Lourenço de Souza (falecido em 04/05/2015)
mas, na data do óbito, o de cujus não tinha mais qualidade de segurado, (ii) no caso, o
instituidor da pensão efetuou sua última contribuição ao RGPS em AGOSTO/2012, na
condição de empregado, contrato de trabalho findo em 23/08/2012, tendo perdido a qualidade
de segurado em 16/10/2013 (12 meses acrescidos de 45 dias para recolhimento como
segurado individual ou facultativo), (iii) e mesmo se prorrogar o período de graça em razão
do desemprego, constata-se perda da qualidade de segurado, (iv) pelo Laudo Médico da Santa
Casa de Misericórdia, de 19/10/2011, o Instituidor era portador de CIRROSE HEPÁTICA
(SABI), (v) da necessidade de limitação em 60 salários mínimos ao valor de alçada e (vi) da
constitucionalidade do art. 1F da Lei 9.494/97, em relação à juros e correção monetária
relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da requisição de precatório, não havendo que
se falar em modulação na data de 25/03/2015, eis que o dispositivo foi declarado
constitucional pelo STF. Contrarrazões no Evento 84, CONTRAZ1.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso, os autores, em razão do falecimento de seu pai e marido - Sr. Adilson
Lourenço de Souza, em 04/05/2015, requereu pensão por morte e o benefício foi indeferido
por perda da qualidade de segurado (Evento 11, INDEFERIMENTO11).
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Assim, a controvérsia gira em torno da manutenção da qualidade de segurado do
instituidor, uma vez que a última contribuição como empregado deu-se em 08/2012 (Evento
1, CNIS4) e, de acordo com o INSS, teria mantido a qualidade de segurado até 15/10/2013 e
não teria qualidade de segurado, na data do óbito.

Acontece que, o conjunto probatório dos autos demostra que, apesar do vício
em alcóol e da sua enfermidade, o falecido trabalhou até as véspera da sua morte. Em
audiência, realizada em 07/05/2019, a autora prestou depoimento pessoal e foram colhidos os
depoimentos das testemunhas, conforme os relatos a seguir transcritos a seguir:

Depoimento pessoal - 

Que era casada com Adilson Lourenço de Souza; que o falecido fazia serviço
autônomo como mecânico; que o falecido bebia todos os dias depois do
trabalho; que os sintomas de varizes, cirrose, vírus C e todos os outros
apareceram no dia da morte; que, após a morte do falecido, a situação financeira
dela piorou muito, por enquanto, é diarista.

Primeira Testemunha - José Luiz Marques

Que conhecia o falecido, ele era mecânico, que as pessoas procuravam ele em
casa pra trabalhar, que o falecido bebia todos os dias após o trabalho, que o
falecido sempre trabalhou, mesmo depois de sair do emprego, que o falecido
tinha uma oficina em casa, que a testemunha foi ao sepultamento dele, que o
falecido trabalhou até pouco antes de morrer, que não sabe o motivo que saiu da
oficina Scopel.

Segunda Testemunha 

Que conheceu o Sr. Adilson, que ele era mecânico, que antes de falecer,
continuava trabalhando, que o falecido bebia muito, que era um homem e um
profissional muito bom, que o falecido consertava carros pra ele, que ligava pro
falecido e ele ia consertar carros pra ele, poucos dias antes de morrer, ele
consertou um carro para a testemunha, que nas últimas vezes que ele trabalhou
para a testemunha, o falecido já estava fraquinho e aparentava estar doente.

Assim, as testemunhas confirmaram que as contribuições vertidas às vésperas
do seu falecimento (no período 01/10/2014 a 30/11/2014) foram em razão do seu trabalho e
não com o único intuito de deixar pensão por morte aos seus dependentes.

Deste modo, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Quanto à necessidade de limitação da alçada em 60 salários mínimos, assiste
razão ao INSS. No âmbito da Justiça Federal, infere-se a competência absoluta dos Juizados
Especiais Cíveis para processar, conciliar e julgar causas da competência da Justiça Federal,
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de menor complexidade, com valor da causa fixada em até 60 (sessenta) salários mínimos e o
valor atribuído à causa deve observar o enunciado 65 das Turmas Recursais do RJ que
estabelece: 

Enunciado 65 - No juizado especial federal, o valor da causa é calculado pela
soma das parcelas vincendas e das prestações vencidas atualizadas até a data da
propositura da ação, na forma do art. 260 do CPC, e não poderá exceder
sessenta salários mínimos.

Precedente: Processo nº 2004.51.51.007210-3/02 *Aprovado na Sessão
Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 26/03/2009 e publicado no
DOERJ de 02/04/2009, pág. 157, Parte III.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
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precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS para
determinar limitação do valor da alçada. Sem custas e sem condenação em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304826v28 e do código CRC 461b79df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5007835-61.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SÂMELA CRISTINA LIMA DE SOUZA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

RECORRIDO: FILIPE EMANOEL LIMA DE SOUZA (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)
RECORRIDO: BIANCA ALINE LIMA DE SOUZA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

RECORRIDO: INAH LIMA DE SOUZA (PAIS, REPRESENTANTE) (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso do INSS para determinar limitação do valor da
alçada. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375893v2 e do código CRC 821b86ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5000841-02.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS JOVANIO CHAGAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte em favor de Marcos Jovanio Chagas, desde a
cessação. Em suas razões recursais (Evento 30, Reclno1), alega, em síntese, que (i) a
incapacidade da autora é posterior à idade de 21 anos e, se a pessoa torna-se economicamente
ativa, nos termos da Lei nº 8.213/1991, ela é segurada obrigatória do RGPS, razão pela qual,
sobrevindo a invalidez, teria ela direito a benefício por incapacidade (aposentadoria ou
auxílio-doença), sendo que, porém, se ela perde essa qualidade de segurada e sobrevém a
invalidez, não há que se pretender o restabelecimento da qualidade de dependente em relação
aos genitores, para o que não há previsão na lei. Contrarrazões no Evento 35, CONTRAZ1.

VOTO

O autor recebeu benefício de pensão por morte no período de 30/07/2009 a
31/10/2014. O INSS constatou irregularidade na concessão do benefício porque a DII foi
fixada na via administrativa em 04/02/2003 (evento 1, OUT2, fl. 34), após o autor ter
completado 21 anos (evento 1, OUT2, fls. 21/22).

E a sentença julgou procedente a pretensão inicial determinando o
restabelecimento da pensão por morte em favor de filho maior inválido e a Turma Nacional
de Uniformização (TNU) já firmou entendimento no mesmo sentido da decisão recorrida,
conforme fundamentos a seguir transcritos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL - PREVIDENCIÁRIO -
PENSÃO POR MORTE - FILHOMAIOR INVÁLIDO - DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ACÓRDÃO RECORRIDO NO
MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NACIONAL -
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 E SÚMULA 42 - PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte ora
requerente, pretendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que, reformando a
sentença, julgou improcedente o pedido de pensão por morte à parte autora,
alegando que não foram preenchidos os requisitos legais. Sustenta a parte
requerente que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência da TNU no
sentido de que a dependência econômica de filho maior e inválido é presumida e
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não admite prova em contrário (§ 4º, do art. 16, I, da Lei nº 8.213/91). Ao julgar
improcedente o pedido, a Turma recursal de origem fundamentou que, apesar de
a parte autora ser considerada pessoa inválida, "fato é que essa situação restou
verificada somente após a sua maioridade. Dessa forma, considerando ainda que
a incapacidade ocorreu antes da data do óbito do instituidor, a relação de
dependência é admitida, todavia, deve restar comprovada nos autos, visto se
tratar de questão objeto de presunção relativa". Relatei. Passo a proferir o
VOTO. Ao contrário do que sustentou o requerente, esta Corte Nacional já
pacificou o entendimento no sentido da relativização da presunção de
dependência econômica do filho que se tornou inválido após a
maioridade (...)

(TNU, PEDILEF 5000048-36.2012.4.04.7102, DOU 3/7/2015)

 No mesmo sentido, decidiu o STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1.250.619/RS,
relator Ministro Ministro Humberto Martins, DJ 17/12/2012).

Como se observa, a condição superveniente de invalidez deve estar, pois,
associada a uma "nova" situação de dependência econômica, posto que esta "nova"
dependência não é intuitivamente decorrente daquela anterior (antes dos 21 anos de idade). A
doença incapacitante que acometeu o autor foi diagnosticada ainda em momento anterior ao
óbito do seu genitor e o tornou novamente dependente economicamente em relação ao
instituidor.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304646v5 e do código CRC 341d33ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000841-02.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS JOVANIO CHAGAS (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375897v2 e do código CRC e6ef3a2b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5010099-51.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANILZA MARTINS DE OLIVEIRA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: LUCAS MARTINS ALVES (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte desde 18/9/2017 até o autor completar 21
anos. Em suas razões recursais (Evento 46, Reclno2), a autarquia alega, em síntese, que (i)
a pretensão autoral encontra óbice na modificação introduzida no § 2º do art. 16 da Lei n.º
8.213/91 pela Medida Provisória n.º 1.523 e, após, pela Lei 9.528/97, (ii) a exclusão do
menor sob guarda do rol de dependente dos segurados da Previdência Social ocorreu em face
do altíssimo número de fraudes constatadas pela Autarquia Previdenciária, visto que o pedido
de concessão de guarda era feito exclusivamente para obtenção de direitos puramente
previdenciários, (iii) depreende-se, assim, da Lei em vigor, não ser possível mais se falar em
menor sob guarda ou dependente designado, vez que essas figuras não mais integram o
elenco de dependentes do segurado e (iv) sustenta a aplicação o art. 1º-F da Lei 9.494 por ter
sido declarado constitucional pelo STF. Contrarrazões no Evento 55, CONTRAZ1.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso, o autor, em razão do falecimento de avó materna - Sra. Oscarina
Lourenço Martins, em 18/9/2017, requereu pensão por morte sob a alegação de que dependia
economicamente da sua avó. E conforme consignado na sentença, restou comprovado que:

"De acordo com cópia do processo judicial (Evento 7, OUT8), a falecida e o
cônjuge, por meio de ação judicial, pleitearam a guarda do autor. Constam da
documentação trazida aos autos que desde que o autor nasceu sempre foi
criado pelos avós maternos, os quais lhe prestavam assistência material, social
e afetiva; o genitor do autor nunca procurou saber notícias do filho e a família
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desconhecia o seu paradeiro; e apesar de residir com os avós e também com a
mãe, esta não exercia os deveres de guarda, pois tinha problemas psicológicos e
de alcoolismo".

A prova documental e a testemunhal são robustas a comprovar que o autor fora
criado como verdadeiro filho pela sua avó, Oscarina Lourenço Martins, que exercia a guarda
de fato, devendo ser equiparada à condição de filho, inclusive para fins previdenciários,
conforme o § 3º, do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Assim, a hipótese dos autos está abrangida pelo entendimento adotado pelo Eg.
STJ, em sede do recurso repetitivo no Resp. 1.348.633, que assentou o entendimento de que o
menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu
mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do artigo 33, § 3º do
Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja
posterior à vigência da Medida Provisória nº 1.523/96, reeditada e convertida na Lei nº
9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de Lei especial do Estatuto da Criança e do
Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. 

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000305092v15 e do código CRC 65abee1f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5010099-51.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANILZA MARTINS DE OLIVEIRA (PAIS) (AUTOR)
ADVOGADO: NATÁLIA ABILIO SILVA RIBEIRO (OAB ES028693)

RECORRIDO: LUCAS MARTINS ALVES (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: NATÁLIA ABILIO SILVA RIBEIRO (OAB ES028693)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376437v2 e do código CRC 47db102a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5002235-59.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZENILDA MORAES DE ARAUJO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte desde a data do óbito, em 21/11/2017. Em
suas razões recursais (Evento 34, Reclno9), alega, em síntese, que (i) diferentemente das três
filhas do casal, o filho mais novo do finado não leva o sobrenome da autora, o que mostra
muito provavelmente que já havia a separação de fato do casal, e por isso há necessidade de
produção de provas, (ii) outro indício de separação de fato do casal é que o finado não residia
com a Sra. Zenilda, uma vez que o endereço constante no Plenus, no decorrer da
aposentadoria por invalidez era Fazenda Rocas Velhas, Cariacica Contrarrazões no Evento
37, CONTRAZ1.

VOTO

A pensão por morte está disciplinada nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213/1991. A
concessão desse benefício independe de carência, conforme dispõe o inciso I do artigo 26 da
Lei 8.213/1991, mas impõe o atendimento de dupla exigência no momento do óbito: (a)
qualidade de segurado do instituidor da pensão ou direito adquirido a uma aposentadoria; e
(b) qualidade de dependente de quem pleiteia a pensão, nos termos do art. 16 da Lei
8.213/1991.

A controvérsia dos autos era quanto à qualidade de segurado do instituidor na
data do óbito. E a sentença entendeu que havia qualidade de segurado, com a seguinte
fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder pensão por
morte, desde a data do óbito, em 21/11/2017 (NB 184.608.549-4, DER
22/11/2017).

A controvérsia limita-se à manutenção da qualidade de segurado do marido da
autora na data do óbito (evento 1, INDEFERIMENTO6).

O INSS alegou, em contestação, que, "em que pese constar que o falecido
instituidor estava em gozo de aposentadoria por invalidez na data do óbito, o
fato é que o referido benefício foi concedido após o seu óbito. De fato, basta
observar que o óbito ocorreu em 21.11.2017 e a aposentadoria por invalidez foi
requerida somente em 16.01.2018, provavelmente pelos seus
dependentes". Sustentou que "o referido benefício não foi (e nem poderia ter
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sido) utilizado como parâmetro para a aferição da qualidade de segurado do
finado, eis que o óbito se deu em 21.11.2017 e o requerimento de pensão por
morte foi realizado no dia seguinte (22.11.2017), ao passo que o requerimento
de aposentadoria por invalidez ocorreu somente em 16.01.2018, sendo
concedido com DIB retroativa a 27.10.2017. Por outro giro, em que pese não
tenha constado no extrato PLENUS como causa do indeferimento do benefício,
um fato que chama a atenção é o de que o falecido esteve exercendo as suas
atividades laborais junto à “Casa de menores de Campinas” entre 01.07.2007 e
21.11.2017, conforme se verifica no CNIS, o que pode ser indicativo de uma
possível separação do casal".(Evento 7, CONT2).

O marido da autora recebeu remuneração da Casa dos Menores de Campinas, na
qualidade de segurado empregado, até maio/2015 (evento 25). Em vida, ele
recebeu auxílio-doença até 11/7/2016. Em 8/8/2017, ele propôs demanda
judicial pedindo a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença desde a
cessação, em 11/7/2016. Foi instaurado o Processo nº 0022487-
55.2017.4.02.5050 perante este juizado. O marido da autora faleceu no curso do
processo, em 21/11/2017. O INSS foi posteriormente condenado a pagar aos
herdeiros habilitados os proventos do auxílio-doença NB 31/610.187.979-1
desde a cessação, em 04/08/2016, e de aposentadoria por invalidez no período
de 27/10/2017 a 20/11/2017 (evento 26).

A decisão judicial transitada em julgado reconheceu posteriormente ao óbito do
marido da autora quele tinha direito a receber aposentadoria por invalidez até a
data do óbito. Por isso, com base no art. 15, I, da Lei nº 8.213/91, ele
conservava a qualidade de segurado na data do óbito. (...)"

Além disso, o INSS alegou um indicativo de possível separação do casal pelo
fato de que o falecido esteve exercendo suas atividades laborais junto à "Casa de menores de
Campinas" entre 01.07.2007 e 21.11.2017, e a sentença rechaçou esse argumento da seguinte
forma:

Em audiência, não foi produzida prova testemunhal, mas o advogado da autora
fez a seguinte manifestação (evento 22):

"Com relação à presunção de ausência de qualidade de segurado do finado, a
alegação é combatida pela própria concessão judicial de restabelecimento de
auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez nos autos do
Processo nº 0022487-55.2017.4.02.5050, decidido pelo próprio 3º Juizado
Especial Federal. Com relação à presunção de separação do casal pelo fato de a
última atividade laboral do ex-segurado ter sido na Casa de Menores de
Campinas, vale destaque que referida instituição está localizada na zona rural do
município de Cariacica, há poucos minutos da residência do ex-segurado e da
autora, conforme CNPJ da empresa que segue juntado neste ato”. 

O extrato do CNPJ confirma que a Casa dos Menores de Campinas não fica na
cidade de Campinas/SP, tal como especulou o INSS, mas em Cariacica/ES,
mesma cidade onde a autora mora (evento 24):
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Fica prejudicado, portanto, o farto que despertou a suspeita de separação de fato
dos cônjuges.

 

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. 

Quanto à existência de filho só do finado e ao pedido de produção de provas,
vale lembrar que o art. 1014 do CPC veda a inovação fática em sede recursal, salvo motivo de
força maior.

As insurgências veiculadas no recurso inominado do INSS versam sobre fatos e
argumentos não alegados na sua peça de defesa que não podem ser conhecidos, por tratar-se
de inovação em sede recursal, que afrontam o princípio do duplo grau de jurisdição e da
dialeticidade.  Eis o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSIÇÃO DE
MULTA - REVISÃO DO QUANTUM: IMPROPRIEDADE. 1. Tendo em vista
a vedada inovação recursal, não se pode apreciar, em sede de recurso ordinário,
a exemplo da apelação, questões não articuladas na inicial do mandado de
segurança e não discutidas pela instância de origem, sob pena de violação do
princípio tantum devolutum quantum appellatum. 2. Em sede de mandado de
segurança não é possível verificar a razoabilidade ou não da multa aplicada em
face da gravidade da infração cometida. Precedentes desta Corte. 3. Recurso
ordinário conhecido em parte e, nessa parte, não provido." (STJ, ROMS -
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 24234, Proc.
nº 2007.01.17100-9/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/05/2009, DJ.
21/05/2009)
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO -
INOVAÇÃO RECURSAL - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 128 E 517 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
MATÉRIAS NÃO COGITADAS NA INICIAL CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO APLICAÇÃO DA TABELA
PRICE LEGALIDADE DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Não merece ser
acolhido recurso de agravo interno onde o recorrente não apresenta qualquer
subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão hostilizada,
persistindo, destarte, imaculados e impassíveis os argumentos nos quais o
entendimento foi firmado. - É defeso ao Magistrado conhecer, em sede de
apelação, de temas que não foram cogitados na inicial. - A teor do previsto no
parágrafo único do artigo 250 do Código de Processo Civil, devem ser
aproveitados os atos processuais que não causem prejuízos às partes. – (...)
Agravo interno improvido. (TRF-2 - AC: 199451010131512 RJ
1994.51.01.013151-2, Relator: Juiz Federal Convocado JULIO MANSUR, Data
de Julgamento: 01/06/2011, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de
Publicação: - Data::21/06/2011)

No mais, verifico que a parte ré não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudesse modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301692v9 e do código CRC 92b8e9da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5002235-59.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZENILDA MORAES DE ARAUJO (AUTOR)
ADVOGADO: KATIUSCIA CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS (OAB ES022748)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375903v2 e do código CRC cf04ec3a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 219

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 87/508

5002007-84.2018.4.02.5001 500000305919 .V9 JES10769© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 5002007-84.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIZA SANTOS DA FONSECA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte. Em suas razões recursais (Evento 44,
Reclno1), a autarquia alega, em síntese, que (i) o período de vínculo empregatício
reconhecido por sentença trabalhista não pode ser considerado para fim de aposentadoria,
tendo em vista que tal provimento não foi fundado em qualquer prova material, mas apenas
em acordo, (ii) os demais documentos mencionados na sentença (correspondências enviadas
ao falecido tendo como endereço o local da empresa transportadora) não comprovam vínculo
empregatício, sequer prestação de serviço autônomo por parte do falecido, (iii) sem o
cômputo do vínculo reconhecido por sentença trabalhista homologatória de acordo o falecido
não detinha a qualidade de segurado do RGPS na época do óbito, de modo que a concessão
de pensão por morte é indevida. Contrarrazões no Evento 49, CONTRAZ1.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso, a autora, em razão do falecimento de Sr. Marcos Luiz da Costa, em
16/11/2013, requereu pensão por morte sob a alegação de que convivia maritalmente com o
segurado falecido. E o benefício foi indeferido por perda da qualidade de segurado (evento 9,
CONT1, fl. 4).

Assim, a controvérsia gira em torno da manutenção da qualidade de segurado do
instituidor, uma vez que o vínculo de emprego do período de 16/11/2009 a 16/11/2013 com a
empresa Transportadora foi reconhecido em razão de acordo firmado na Justiça do Trabalho
de Vitória no processo nº 0001759-36.2015.5.17.0014 em 23/06/2017, após a morte do
instituidor (Evento 1, OUT10).
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Assim, é importante ressaltar que a  jurisprudência do STJ firmou o
entendimento de que a sentença trabalhista (homologatória de acordo) pode ser considerada
como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço prescrito no
art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o
exercício da atividade laborativa nos períodos alegados:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
TEMPO DE SERVIÇO. PROVA MATERIAL. SENTENÇA TRABALHISTA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. UTILIZAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVAS A SUBSIDIAR O PEDIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia em determinar se, no caso dos autos, a sentença
trabalhista homologatória de acordo constitui ou não início de prova material,
apta a comprovar a carência exigida para a concessão do benefício
previdenciário pleiteado.

2. A jurisprudência do STJ é de que a sentença trabalhista pode ser
considerada como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo
de serviço prescrito no art. 55, § 3º da Lei 8.213/91, desde que fundamentada
em elementos que demonstrem o exercício da atividade laborativa nos
períodos alegados.

3. Essa é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a condenação do
empregador ao recolhimento das contribuições previdenciárias, em virtude do
reconhecimento judicial do vínculo trabalhista, demonstra, com nitidez, o
exercício de atividade remunerada em relação ao qual não houve o devido
registro em época própria.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 308370 RS 2013/0062174-0, Rel.
Min. Castro Meira, DJe 12/9/2013)

E a jurisprudência da TNU também se posiciona no mesmo sentido, conforme
julgado a seguir:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AVERBAÇÃO DE
TEMPO RURAL RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 31 DA
TNU. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO ENTENDIMENTO DA TNU.
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. INCIDENTE NÃO
CONHECIDO.

1. Prolatado acórdão pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina, a qual
manteve a sentença que julgou procedente o pedido de averbação de tempo
rural reconhecido em sentença trabalhista homologatória de acordo, com a
consequente concessão de aposentadoria por idade.
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2. Pedido de uniformização de jurisprudência interposto, tempestivamente, pelo
INSS, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alegação de que
o acórdão é divergente do entendimento do STJ, segundo o qual a sentença
trabalhista homologatória de acordo somente poderá ser considerada como
início de prova material se na referida ação trabalhista houver produção de
provas. Cita como paradigmas os seguintes julgados: EREsp nº 616.242/RN,
AgRg no REsp nº 837.979/MGe REsp nº 565.933/PR.

3. Incidente admitido na origem.

4. Esta TNU adotou entendimento no sentido de que a sentença trabalhista
transitada em julgado, seja ela objeto ou não de homologação de acordo,
serve como início de prova material. Nesse sentido, transcrevo a ementa do
julgado desta TNU: “SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA.
EFICÁCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NA TNU. 1. O não reconhecimento da eficácia
da sentença trabalhista transitada em julgado, seja ela objeto de homologação,
sem a produção de prova, ou de julgamento meritório, com a produção de
prova documental, naquele feito, fere o princípio da proteção da coisa julgada,
consagrado em sede constitucional como corolário do princípio da segurança
jurídica, conforme entendimento assente nesta TNU. 2. Incide ao presente caso
o artigo 468 do CPC, que dispõe que a sentença, que julgar total ou
parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões
decididas. 3. Incidente de uniformização a que se nega provimento.”(PEDILEF
200583005213238. Relator: Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ:
15/03/2010).

5. Tal entendimento encontra-se consolidado através da Súmula nº 31, in
verbis: A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória
constitui início de prova material para fins previdenciários.

6. No caso dos autos, o acórdão recorrido admitiu como início de prova
material a sentença homologatória do acordo trabalhista em que houve o
reconhecimento do vínculo empregatício desenvolvido pela parte autora,
corroborado, ressalte-se, por prova testemunhal. Assim, tal entendimento está
de acordo com o posicionamento consolidado desta TNU. Por tal razão,
aplica-se a Questão de Ordem nº 13, in verbis: Não cabe Pedido de
Uniformização quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização
de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido
do acórdão recorrido.”

7. Incidente não conhecido.

Deste modo, além da sentença homologatória trabalhista, a parte autora deve
apresentar outras provas do vínculo. 
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E, no caso dos autos, como bem ressaltou a sentença, a autora apresentou vários
outros documentos, a fim de comprovar a existência de vínculo de emprego do falecido com a
Transportadora Continental Ltda. após 7/1994, quando cessaram as contribuições
previdenciárias. São eles:

correspondência enviada por Autoprotege no dia 26/10/2013, em nome do falecido, com endereço na Av. Octavio
Borin, 900, Cobilândia, Vila Velha/ES ("Oficina Contine...") (evento 1, OUT12, fl. 1);
fatura de cartão de crédito enviada por Carrefour, com vencimento em 10/07/2005, em nome do falecido, com
endereço na Av. Octavio Borin, 900, Cobilândia, Vila Velha/ES (evento 1, OUT12, fl. 2);
comprovante de endereço da Transportadora Continental na Av. Octavio Borin, 900, Cobilândia, Vila Velha/ES
(evento 1, OUT12, fl. 3);
nota fiscal em que consta o nome da Transportadora Continental Ltda. como tomadora dos serviços de funeral do
Sr. Marcos Luiz da Costa, emitida por Vitória Pax Serviços Póstumos Ltda. - ME em 18/11/2013 (evento 1,
OUT15, fl. 1); 
extrato de contas a pagar da Transportadora Continental Ltda. em favor de Vitória Pax Serviços Póstumos Ltda. -
ME, situação "baixado", com data de inclusão em 18/11/2013 (evento 1, OUT15, fl. 2);
GPS - competências 11/2009 a 11/2013, em nome da Transportadora Continental Ltda., referente a processo
trabalhista em nome do falecido (evento 1, OUT16-20).

No mais, as testemunhas confirmaram o vínculo do segurado por muito tempo
após 1994 e ratificaram o início de prova material foi produzida.

Deste modo, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000305919v9 e do código CRC de8b43b1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5002007-84.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIZA SANTOS DA FONSECA (AUTOR)
ADVOGADO: DANIELE PELA BACHETI (OAB ES011569)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376380v2 e do código CRC c9315f89.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5006626-57.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARINA BIANCHI RAMOS FEITOSA (AUTOR)

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

RECORRIDO: ELISABETE BARTHOLOMEU DE MELLO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido da autora.

Em suas razões recursais (Evento 55, Reclno1), a autora alega, em síntese, que
(i) nulidade da sentença em razão da conversão de rito, sem oitiva das partes e somente na
prolação da sentença, (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a
sentença afastou a possibilidade de oitiva da testemunha arrolada pelo INSS, (iii) o
julgamento antecipado do mérito conforme o estado do processo foi precipitado, (iv) não é
possível julgar o mérito com base na ausência de documentos e ao mesmo tempo indeferir um
requerimento do INSS de prosseguimento da instrução judicial, (v) não houve erro
administrativo na concessão da pensão por morte à corré Solange, (vi) a questão do
desdobramento da pensão por morte é muito mais complexa, uma vez que a própria questão
da relação de companheirismo só foi desfeita em âmbito judicial, após ação de declaração de
união estável ter sido julgada improcedente. Contrarrazões no Evento 59, CONTRAZ1.

VOTO

No caso, a autora é viúva e faz jus a pensão desde 17/05/2000, em razão do
falecimento do Sr. Sebastião de Vargas Meira e pretende o cancelamento do desdobramento
do seu benefício, inclusão da filha Marina como beneficiária e recebimento dos valores
atrasados e a exclusão da cobrança denominada "consignação" referente aos efeitos
retroativos da inclusão de novo beneficiário e recebimento do valor integral da autora no
período anterior ao desdobramento. E após o seu cadastramento, houve habilitação da ex-
mulher do de cujus (Sra. Elisabete Bartholomeu de Mello), que ocasionou a um
desdobramento indevido da sua pensão por morte. Deste modo, a autora requer o pagamento
de danos morais e materiais.

Ocorre que, consta, nos autos, que a ex-esposa do falecido obteve sentença
favorável na 10ª Vara de Família do Estado do Rio de Janeiro para receber pensão alimentícia
(Evento 6, ANEXO13) e portanto, devido o desdobramento da pensão por morte em favor da
Sra. Elisabete Bartholomeu de Mello.

Quanto à inclusão da filha Marina como beneficiária e recebimento dos valores
atrasados, vale ressaltar que, no momento do falecimento, a filha Marina tinha 20 anos de
idade. Assim, e considerando que ela foi beneficiada indiretamente pelo valor integral
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recebido por sua mãe e que a habilitação da Sra. Elisabete ocorreu em 2017, após a
maioridade da filha, não é devida a sua inclusão como beneficiária e nem o recebimento de
valores retroativos.

Por fim, no que tange à obrigação de restituir o valor recebido a maior no
período anterior ao desdobramento, verifico incabível tal cobrança. Ora, até o desdobramento,
não havia nenhum outro pensionista habilitado e a autora recebia o valor integral de forma
legítima. A redução do valor da sua cota só se tornou justificável a partir da habilitação da
outra pensionista.

Assim, e apesar da norma prevista no art. 115, inciso II da Lei 8.213/91 que
possibilita o desconto dos valores decorrente de pagamento além do devido, entendo que, até
o momento do desdobramento, o valor integral era devido à autora. No mais, tais valores têm
natureza alimentar e foram recebidos pela autora de boa-fé. Por isso, afasto a aplicação do art.
115, II da Lei 8.213/91. Esse foi também o entendimento consolidado no PEDILEF
557315420074013400, de 29/03/2012.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe
parcialmente provimento para determinar a exclusão da parcela "consignação" referente aos
efeitos retroativos da inclusão de novo beneficiário e recebimento do valor integral da autora
no período anterior ao desdobramento e o pagamento de eventuais valores cobrados a este
título. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
(com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral)Deferimento
da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito
lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se
o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000313151v8 e do código CRC 87e0421b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5006626-57.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARINA BIANCHI RAMOS FEITOSA (AUTOR)
ADVOGADO: VICTOR BASTOS FARIA (OAB ES026452)

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

RECORRIDO: ELISABETE BARTHOLOMEU DE MELLO (RÉU)
ADVOGADO: ROSEMARY OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RJ166274)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcialmente provimento para determinar a
exclusão da parcela "consignação" referente aos efeitos retroativos da inclusão de novo
beneficiário e recebimento do valor integral da autora no período anterior ao desdobramento e
o pagamento de eventuais valores cobrados a este título. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral)Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375945v2 e do código CRC 1ee40761.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0004494-81.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDETE DO CARMO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a autarquia a conceder pensão por morte
desde 08/10/2013. Em suas razões recursais (Evento 32, OUT30), alega, em síntese,  que (i)
não é devida a multa pecuniária em desfavor do INSS, uma vez que não houve litigância de
má-fé na decisão da Justificação Administrativa, (ii) a dívida deve ser atualizada mediante a
aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e
correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017, e, caso não acolhida essa pretensão, 
a aplicação da referida lei até 26/3/2015, considerando que essa é forma estabelecida pela
Resolução do CJF, e, a partir de então, o IPCA-e.  Contrarrazões no Evento 38, CONTRAZ2.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora e entendeu devida a
multa de litigância de má-fé, sob a seguinte fundamentação:

"No caso dos autos, com o fim de comprovar a alegada união estável, a parte
autora juntou aos autos os seguintes documentos: Ficha da Secretaria de Saúde,
na qual consta a parte autora e o de cujus como uma família, o que é confirmado
pela declaração emitida pela enfermeira responsável pela saúde da família no
Município de Fundão (fl. 15/16); comprovantes de residência em comum (fls.
12, 41/52); diversas notas de material de construção comprados em nome do de
cujus e recebidos pela autora (fls. 41/52). 

Foi realizada Justificação Administrativa, oportunidade na qual foram colhidos
os depoimentos de três testemunhas (fls. 244/246), os quais não foram
contraditórios ao acervo probatório. As declarações dos depoentes foram
convincentes quanto à estabilidade da convivência do referido casal, com
feições de união estável. 

De acordo com a Justificação Administrativa realizada pelo INSS, a prova
testemunhal foi satisfatória para comprovar a existência de União Estável entre
a autora e o falecido. Entretanto, o benefício não foi deferido ao argumento de
que haveria necessidade de início de prova material (fls. 248/249). Tal decisão
se deu de forma equivocada, uma vez que se verifica no processo administrativo
juntado aos autos documentação hábil a comprovar a alegada união estável.
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Ante a manifesta má-fé da Autarquia, a aplicação do art. 81 c/c o 80, II, ambos
do NCPC é de rigor, caso em que a multa deve ser fixada em 10% sobre o valor
corrigido da causa. (...)"

Contudo, no caso dos autos, a negativa de concessão do benefício da autora deu-
se em razão de uma análise subjetiva dos servidores da Justificação administrativa. Não
entendendo ter havido ligância de má-fé. Assim, é indevida a multa fixada.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.
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Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para excluir a multa de litigância de má-fé. Sem condenação em custas e honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000313003v5 e do código CRC ebd249dc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0004494-81.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDETE DO CARMO (AUTOR)
ADVOGADO: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI (OAB ES011348)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir a multa de litigância de
má-fé. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376049v2 e do código CRC 0696751e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001635-38.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA ANGELA DE ASSIS PERGENTINO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a conceder a pensão por morte desde a
data do requerimento, em 24/02/2014. Em suas razões recursais (Evento 27), alega, em
síntese, que (i) na data do óbito, Adilson não detinha mais qualidade de segurado, uma vez
que seu último vínculo laboral se deu em 27/10/2010, (ii) a autora não detém legitimidade
ativa para requerer em juízo, por exemplo, o direito dele se aposentar, ou a contagem de
tempo especial, (iii) o finado não tinha tempo de contribuição para se aposentar, (iv) a autora
não tem direito à pensão por morte, em razão do divórcio do casal, da inexistência de
coabitação e do seu recebimento de auxílio-acidente desde o ano de 1999. Contrarrazões
(Evento 31).

VOTO

A pensão por morte está disciplinada nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213/1991. A
concessão desse benefício independe de carência, conforme dispõe o inciso I do artigo 26 da
Lei 8.213/1991, mas impõe o atendimento de dupla exigência no momento do óbito: (a)
qualidade de segurado do instituidor da pensão ou direito adquirido a uma aposentadoria; e
(b) qualidade de dependente de quem pleiteia a pensão, nos termos do art. 16 da Lei
8.213/1991.

A controvérsia dos autos era quanto à qualidade de segurado do instituidor na
data do óbito. E a sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria
jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder pensão por
morte desde 10/1/2014.

A autora era esposa de Adilson Farias Pergentino (evento 9, fl. 8). O marido da
autora faleceu em 10/1/2014 (evento 9, fl. 4). 

A autora formulou requerimento administrativo de pensão por morte (NB
21/167.642.587-7) em 24/2/2014. O INSS se recusa a conceder o benefício
sustentando que Adilson não detinha a qualidade de segurado na data do óbito
(evento 9, fl. 42).
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A previdência social é um seguro de natureza coletiva contra riscos sociais. Não
tem natureza assistencial, mas caráter contributivo: a acessibilidade às
prestações previdenciárias pressupõe contraprestação pecuniária pelos
participantes do regime previdenciário. A cessação do recolhimento de
contribuições, após o transcurso do período de graça, implica legítima ruptura
do vínculo jurídico que assegura cobertura securitária ao segurado e a seus
dependentes. Rompido o vínculo jurídico securitário, fatos ulteriores não geram
ao ex-segurado e seus dependentes direito a qualquer prestação previdenciária.
O INSS, portanto, tem razão em condicionar a concessão do benefício à
manutenção da qualidade de segurado na data da prisão.

A autora, contudo, sustentou que o marido já fazia jus à aposentadoria por
tempo de contribuição quando faleceu. 

De acordo com art. 102, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a perda da qualidade, em
regra, veda a concessão de pensão por morte aos dependentes do segurado que
falece após a perda dessa qualidade. A parte final do mesmo dispositivo legal
institui uma exceção à regra, assegurando direito à pensão por morte aos
dependentes do segurado que perdeu essa qualidade antes de morrer, mas
completou todos os requisitos para se aposentar antes do óbito. 

A autora alegou que, "Na data de 05/09/06 o próprio de cujus já havia efetuado
um requerimento de Aposentadoria, tendo este sido negado pela Autarquia.
Ocorre que, conforme se denota da documentação referente a este pedido,
foram, já em 2006, reconhecidos 30 anos, 11 meses e 21 dias de
contribuição" (evento 1_INIC1, fl. 3). 

Na verdade, naquele processo administrativo, o INSS computou apenas 21 anos,
7 meses e 4 dias de tempo de contribuição até 5/9/2016 (evento 17, fls. 45-46).
O somatório equivalente a 30 anos, 11 meses e 21 dias mencionado pela autora
refere-se à simulação de cálculo de tempo de contribuição realizada durante a
análise do recurso administrativo (evento 17, fls. 69-70). Aquela simulação é
divergente do cálculo inicialmente apurado no processo administrativo nos
seguintes pontos:

• Foi incluído o período de 2/3/1971 a 15/8/1973, de vínculo com o empregador
Francisco Ferreira Fraga.

• A data final do vínculo com a Prefeitura Municipal de Vila Velha foi fixada
em 5/9/2006 (DER), em vez de 30/4/2006.

• Foi realizado enquadramento de atividade especial no período de 9/12/1980 a
5/3/1997 com a conversão do tempo especial em comum.

Ocorre que nenhuma dessas divergências foi ratificada no julgamento do
recurso administrativo. A 24ª Junta de Recursos negou a averbação do período
de 2/3/1971 a 15/8/1973 e deixou de analisar a possibilidade de enquadramento
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de atividade especial, considerando que o tempo de contribuição ainda assim
seria insuficiente para a concessão da aposentadoria (evento 17, fls. 87-89). 

Na petição inicial, a autora alegou que Adilson já contava com 31 anos, 5 meses
e 20 dias de tempo de contribuição na data do óbito. Para isso, a autora apontou
os seguintes períodos de contribuição (evento 1_INIC1, fl. 5):

Comparando os períodos indicados pela autora com aqueles considerados pelo
INSS (evento 17, fls. 45-46), verifico que a controvérsia se restringe aos
seguintes pontos:

• Averbação dos períodos de 2/3/1971 a 15/8/1973 e de 1º/5/2006 a 9/10/2006.

• Enquadramento de atividade especial no período de 9/12/1980 a 5/3/1997.

Além disso, a autora ainda pretende computar os períodos de 1º/11/2007 a
30/11/2007, 1º/12/2007 a 31/12/2007 e 30/7/2010 a 1º/12/2010, posteriores ao
requerimento administrativo de aposentadoria.

Passo a analisar cada um desses pontos. 

Averbação de tempo de contribuição: período de 2/3/1971 a 15/8/1973

Consta na CTPS de Adilson emitida em 22/10/1970 anotação de contrato de
trabalho com o empregador Francisco Ferreira Fraga, com admissão em
2/3/1971 e saída em 15/8/1973 (evento 1_ANEXO3, fls. 20-21). Também há
registros correspondentes a recolhimento de contribuição sindical nos anos de
1972 e 1973 e anotação de férias dos anos de 1972 e 1973 (fls. 22-23).

Esse documento foi exibido por ocasião do requerimento administrativo de
aposentadoria formulado pelo marido da autora (evento 17, fls. 5-6). O marido
da autora ainda exibiu extrato do PIS emitido pela Caixa Econômica Federal
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com informação de vínculo com aquele empregador, com início em 1º/1/1971
(evento 17, fl. 57), ficha de registro de empregado (evento 17, fls. 80-81) e
certidão da Junta Comercial referente ao empregador (evento 17, fl. 86). 

A 24ª Junta de Recursos negou a averbação desse vínculo de emprego pelas
seguintes razões (evento 17, fl. 88):

Os três elementos de prova acima citados, embora divirjam quanto ao termo
inicial do vínculo de emprego, acabam convergentemente confirmando a
existência do vínculo de emprego. A divergência em torno da demarcação do
termo inicial do vínculo de emprego não justifica anular ou desconsiderar
integralmente todo o vínculo de emprego. 

Quanto ao termo inicial do vínculo de emprego, o elemento de prova que traduz
com maior grau de verossimilhança o início da relação de trabalho é a CTPS. 

A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de
emprego por outros meios de prova. O vínculo de emprego alegado está anotado
na CTPS do autor. Não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da
CTPS. O segurado, para se acautelar quanto à expectativa de aposentadoria, não
tinha obrigação de guardar mais documentos do que a CTPS, que, por lei,
sempre bastou por si mesma para o propósito de evidenciar tempo de serviço.

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

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

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova
de fraude. É princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.
O ônus de provar a fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato
apto a afastar a presunção juris tantum.
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A presunção relativa de veracidade da anotação em CTPS fica abalada quando o
documento contém algum defeito formal. Esse entendimento está consolidado
na Súmula nº 75 da Turma Nacional de Uniformização: “A Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito
formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de
veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. Exemplos de defeitos
formais são rasuras, folhas faltantes, anotações fora de ordem cronológica,
identificação de período de trabalho anterior à data de expedição da CTPS,
ausência de anotações de férias, contribuições sindicais ou alterações de salário,
principalmente se tais ausências se derem apenas no período controverso.

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

Reconheço o vínculo de emprego e o consequente vínculo de filiação
previdenciária no período de 2/3/1971 a 15/8/1973.

Averbação de tempo de contribuição: período de 1º/5/2006 a 9/10/2006

O INSS inicialmente computou o período de 21/7/2005 a
30/4/2006, correspondente ao vínculo de emprego com a Prefeitura Municipal
de Vila Velha (evento 17, fl. 46). A limitação a 30/4/2006 decorreu do fato de
que o CNIS até então não registrava data de rescisão do contrato de trabalho,
apenas a data da última remuneração (evento 17, fl. 32). 

Ocorre que o marido da autora já havia instruído o requerimento administrativo
com Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela Prefeitura Municipal de
Vila Velha compreendendo todo o período de 21/7/2005 a 9/10/2006, além de
contracheques e fichas financeiras referentes dos meses de maio a outubro/2006
(evento 17, fls. 10-16). Além disso, o extrato atual do CNIS já contém o registro
da data de término do vínculo de emprego em 9/10/2006 (evento 8_CONT4). 

Reconheço o vínculo de emprego e o consequente vínculo de filiação
previdenciária no período de 1º/5/2006 a 9/10/2006.

Enquadramento de atividade especial: período de 9/12/1980 a 5/3/1997

Para comprovar condição especial de trabalho, o marido da autora exibiu
formulário DIRBEN-8030 emitido pela empresa Furnas Centrais Elétricas S.A.
(evento 17, fl. 17). O documento informa que Adilson exerceu os cargos de
Especialista em Comunicações e de Especialista em Manutenção
Eletroeletrônica, ficando exposto ao fator de risco eletricidade com tensão
superior a 250 volts. A informação foi extraída de laudo técnico pericial
subscrito por engenheiro de segurança do trabalho (evento 17, fl. 23). 
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O código 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 classificava como
serviço perigoso para fins de aposentadoria especial as “operações em locais
com eletricidade em condições de perigo de vida”, com “trabalhos
permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes –
eletricistas, cabistas, montadores e outros”, observando que essa classificação
pressupunha “jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a
tensão superior a 250 volts”.

A perícia técnica do INSS recusou o enquadramento sustentando que, "Apesar
do local de trabalho sem uma subestação, o segurado na descrição das
atividades no laudo técnico, não estava exposto a tensão elétrica superior a 250
volts de forma permanente visto que os equipamentos de telecomunicação
operam com tensões inferiores a este limiar" (evento 17, fl. 39). 

Para que se configure o “trabalho permanente e habitualmente prestado em
atividades sujeitas a condições especiais”, basta que o trabalhador, para exercer
todas ou algumas de suas atribuições, fique obrigado a se expor a local sujeito a
risco à sua saúde ou integridade física. Basta que a exposição faça parte da
rotina da atividade profissional, ainda que na perdure toda a jornada de trabalho.
O tempo de exposição não é determinante para a configuração da nocividade do
ambiente de trabalho. Nesse sentido, o Decreto nº 8.123/2013 modificou a
redação do art. 65 do Decreto nº 3.084/99, conceituando o trabalho permanente
sem fazer qualquer menção à duração da exposição aos agentes nocivos à saúde:

Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço.

Com efeito, em se tratando de exposição à eletricidade, o risco de acidente ou
de choque independe do tempo de exposição.

Reconheço tempo de serviço especial no período de 9/12/1980 a 5/3/1997.

Cômputo dos períodos de 1º/11/2007 a 30/11/2007, 1º/12/2007 a 31/12/2007 e
30/7/2010 a 1º/12/2010

Esses períodos de contribuição são posteriores ao requerimento administrativo
de aposentadoria formulado pelo marido da autora e, por isso, não foram objetos
de análise no âmbito administrativo. 

A autora, contudo, pretende que esses períodos sejam computados para
demonstrar que Adilson fazia jus à aposentadoria na data do óbito. 

O CNIS registra recolhimentos de contribuinte individual em nome de Adilson
referentes às competências de novembro e dezembro/2007 (evento 8_CONT4).
O registro não foi marcado com nenhum indicador de pendência. Além disso, o
próprio réu reconheceu a validade dessas contribuições na contestação ao
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afirmar que "A qualidade de segurado do falecido é o ponto controvertido, uma
vez que as suas contribuições cessaram em 31.12.2007" (evento 8_CONT2, fl.
2). 

O CNIS também registra vínculo de emprego de Adilson com a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no período de 30/7/2010 a
27/10/2010 (evento 8_CONT4). O registro está marcado com os indicadores
PEXT (Vínculo com informação extemporânea, passível de comprovação) e
IREM-INDEPEND (Remunerações com indicadores/pendências).

Na contestação, o INSS limitou-se a alegar que o registro é extemporâneo
(evento 8_CONT2, fl. 2). 

É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração (art. 30, I, Lei nº
8.212/91). A omissão ou atraso da empresa em cumprir essa obrigação não pode
prejudicar o segurado empregado, uma vez que este não tem nenhuma
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições. Por isso, a anotação
"vínculo com informação extemporânea" não justifica a desconsideração do
tempo de contribuição correspondente a vínculo de emprego.

Desse modo, não há óbice para que sejam computados os períodos de
1º/11/2007 a 31/12/2007 e de 30/7/2010 a 27/10/2010.

Direito à aposentadoria por tempo de contribuição

Com base nas premissas até aqui firmadas, apuro o somatório de tempo de
contribuição com que Adilson contava na data do óbito. 

Período:                          Modo:                      Total normal:           Acréscimo:   
         Somatório:

02/03/1971 a 15/08/1973    normal                     2 a 5 m 14 d            não há
                   2 a 5 m 14 d

02/05/1977 a 14/04/1978    normal                     0 a 11 m 13 d          não há
                   0 a 11 m 13 d

01/02/1979 a 03/12/1979    normal                     0 a 10 m 3 d            não há
                   0 a 10 m 3 d

29/04/1980 a 29/05/1980    normal                     0 a 1 m 1 d              não há
                   0 a 1 m 1 d

09/12/1980 a 05/03/1997    especial (40%)          16 a 2 m 27 d           6 a 5 m 28
d           22 a 8 m 25 d
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06/03/1997 a 05/02/1998    normal                     0 a 11 m 0 d            não há
                   0 a 11 m 0 d

03/11/1999 a 01/12/1999    normal                     0 a 0 m 29 d            não há
                   0 a 0 m 29 d

03/04/2000 a 05/03/2001    normal                     0 a 11 m 3 d            não há
                   0 a 11 m 3 d

26/11/2001 a 05/12/2001    normal                     0 a 0 m 10 d            não há
                   0 a 0 m 10 d

22/08/2002 a 19/05/2003    normal                     0 a 8 m 28 d            não há
                   0 a 8 m 28 d

21/07/2005 a 09/10/2006    normal                     1 a 2 m 19 d            não há
                   1 a 2 m 19 d

01/11/2007 a 31/12/2007    normal                     0 a 2 m 0 d              não há
                   0 a 2 m 0 d

30/07/2010 a 27/10/2010    normal                     0 a 2 m 28 d            não há
                   0 a 2 m 28 d

Total......................................................................................................................
31 a 4 m 23 d

Quando faleceu, em 10/1/2014, o marido da autora contava com 31 anos, 4
meses e 23 dias de tempo de contribuição. 

A autora alegou que Adilson já fazia jus à aposentadoria com proventos
proporcionais. Nos termos da regra de transição estabelecida no art. 9º, § 1º, da
Emenda Constitucional nº 20/98, caso o tempo mínimo de 25 ou 30 anos de
serviço seja completado após 16/12/1998, o segurado deve, além disso, possuir
idade mínima de 53 anos (se homem) ou 48 anos (se mulher) e cumprir um
período adicional de 40% sobre o tempo que, em 16/12/1998, faltava para
aposentadoria proporcional:

 Homem Mulher

Idade mínima 53 anos 48 anos

 

 

30 anos

 

25 anos
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Tempo de
contribuição
igual à soma de:

+

período
adicional de
contribuição
(“pedágio”)
equivalente a
40% do tempo
que, na data da
publicação da
EC 20/98,
faltava para
atingir 30 anos

+

período
adicional de
contribuição
(“pedágio”)
equivalente a
40% do tempo
que, na data da
publicação da
EC 20/98,
faltava para
atingir 25 anos

Por ter nascido em 22/8/1953 (evento 1_ANEXO2, fl. 14), o marido da autora já
tinha 60 anos de idade quando faleceu, em 10/1/2014. Logo, preenchia o
requisito da idade mínima.

Até 16/12/1998, Adilson contava com 27 anos, 11 meses e 26 dias de tempo de
contribuição:

Período:                          Modo:                      Total normal:          Acréscimo:     
       Somatório:

02/03/1971 a 15/08/1973    normal                     2 a 5 m 14 d            não há
                   2 a 5 m 14 d

02/05/1977 a 14/04/1978    normal                     0 a 11 m 13 d          não há
                   0 a 11 m 13 d

01/02/1979 a 03/12/1979    normal                     0 a 10 m 3 d            não há
                   0 a 10 m 3 d

29/04/1980 a 29/05/1980    normal                     0 a 1 m 1 d              não há
                   0 a 1 m 1 d

09/12/1980 a 05/03/1997    especial (40%)          16 a 2 m 27 d           6 a 5 m 28
d           22 a 8 m 25 d

06/03/1997 a 05/02/1998    normal                     0 a 11 m 0 d            não há
                   0 a 11 m 0 d

Total......................................................................................................................
27 a 11 m 26 d

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 223



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 108/508

5001635-38.2018.4.02.5001 500000328763 .V15 JES10769© JES10769

Como faltavam 2 anos e 4 dias para o segurado completar 30 anos de
contribuição, o “pedágio” correspondia a 9 meses e 23 dias. Por conseguinte, o
tempo mínimo de contribuição exigido para que Adilson pudesse se aposentar
com proventos proporcionais equivalia a 30 anos, 9 meses e 23 dias.

Como o marido da autora já contava com mais de 31 anos de tempo de
contribuição, ele já fazia jus à aposentadoria com proventos proporcionais
quando faleceu. 

Direito à pensão por morte

De acordo com art. 102, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a perda da qualidade, em
regra, veda a concessão de pensão por morte aos dependentes do segurado que
falece após a perda dessa qualidade. A parte final do mesmo dispositivo legal
institui uma exceção à regra, assegurando direito à pensão por morte aos
dependentes do segurado que perdeu essa qualidade antes de morrer, mas
completou todos os requisitos para se aposentar antes do óbito. 

No presente caso, ficou demonstrado que Adilson já havia completado todos os
requisitos para a concessão da aposentadoria antes do óbito. Por conseguinte, a
autora tem direito à pensão por morte. 

A autora pediu a concessão da pensão por morte desde 10/1/2014, data do óbito
do segurado. O requerimento administrativo de pensão por morte foi formulado
em 24/2/2014 (evento 9, fl. 42).

Considerando que o benefício foi requerido mais de trinta dias após o óbito do
segurado, os efeitos financeiros da pensão por morte devem ter início em
24/2/2014, data do requerimento administrativo, nos termos da redação original
do art. 74, II, da Lei nº 8.213/91.

É verdade que a Lei nº 13.183/2015 modificou a redação do inciso I do art. 74
da Lei nº 8.213/91 e passou a dispor que, se o requerimento for protocolado até
noventa dias depois do óbito, a data de início do benefício deve retroagir à data
do óbito. Contudo, essa norma entrou em vigor em 5/11/2015, ou seja, após o
óbito do segurado. Considerando que a pensão por morte deve sempre ser
regulada pela lei vigente na data do óbito, não se aplica ao caso concreto a Lei
nº 13.183/2015.

Juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
passando a dispor que nas condenações impostas à Fazenda Pública seriam
aplicados, para fins de correção monetária e de juros de mora, os índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. O índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança é a Taxa Referencial –
TR.
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Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão
geral), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Eis o teor da decisão:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei
nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei
nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Essa decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, foi suspensa,
porque em decisão recentíssima o Ministro Luiz Fux deferiu “excepcionalmente
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21,
V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em 25/09/2018). Em sua decisão
monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos
embargantes no que concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão
embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento
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voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis
inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima

(...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento
de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando
grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”.

Continua válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº
11.960/2009.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a
conceder à autora a pensão por morte NB 21/167.642.587-7 com efeitos
financeiros retroativos a 24/2/2014."

No que tange à qualidade de segurado na data do óbito, de acordo com a regra
de transição estabelecida no art. 9º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 20/98, o marido da
autora manteve sua qualidade de segurado até a data do óbito, uma vez que já fazia jus à
aposentadoria com proventos proporcionais.

Quanto à legitimidade ativa da autora e sua falta de qualidade
como dependente, vale lembrar que o art. 1014 do CPC veda a inovação fática em sede
recursal, salvo motivo de força maior. As insurgências veiculadas no recurso inominado do
INSS versam sobre fatos e argumentos não alegados na sua peça de defesa que não podem ser
conhecidos, por tratar-se de inovação em sede recursal, que afrontam o princípio do duplo
grau de jurisdição e da dialeticidade.

Assim, como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e
todos os documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328763v15 e do código CRC fe528739.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001635-38.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA ANGELA DE ASSIS PERGENTINO (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376154v2 e do código CRC ad55458e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5003560-35.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: TEREZINHA RODRIGUES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela FUNASA em face de sentença
que julgou procedente o pedido de pagamento da GACEN (Gratificação de Atividade de
Controle e Combate de Endemias) ao autor, servidor inativo, em paridade com os servidores
da atividade. Recorreu a autarquia alegando que a GACEN somente é devida aos servidores
que ocupam cargos específicos e que estejam atuando em atividades de combate e controle de
endemias de forma permanente, aduzindo ainda observância ao princípio da estrita legalidade
e violação ao art. 40 da CF/88. Requer, eventualmente, a aplicação do índice previsto no art.
1º-F da Lei 11.960/09 para a correção monetária.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, observo que esta relatoria vinha entendendo
pela impossibilidade de paridade entre ativos e inativos no tocante à gratificação da GACEN,
porquanto destina-se exclusivamente aos servidores que continuamente atuam no combate de
controle de endemias, o que não acontece com aposentados e pensionistas.

Entretanto, a Turma Nacional de Uniformização, nos autos do PEDLEF n.
0503302-70.2013.405.8302, decisão publicada em 02/2016, posicionou-se em sentido
contrário nos seguintes termos:

PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E
CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. NATUREZA REMUNERATÓRIA -
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO. 1. Foi prolatado acórdão pela Turma
Recursal de Pernambuco, que manteve sentença de procedência reconhecendo
o direito da parte autora à incorporação nos seus vencimentos de valor integral
da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN. 2.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto tempestivamente pela
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde - com fundamento no art. 14, §2º, da
Lei nº 10.259/2001. Argumentou que o acórdão recorrido diverge do
entendimento da Turma Recursal de Goiás, segundo a qual a GACEN tem
caráter indenizatório, o que afasta o direito de extensão aos inativos (Recurso
JEF 0002851-37.2011.4.01.3500). 3. Incidente admitido na origem, tendo sido
os autos remetidos a esta Turma Nacional e distribuídos. 4. Nos termos do art.
14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre
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questões de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes
regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça. 5. No caso dos autos, demonstrada a divergência
jurisprudencial entre a tese debatida no acórdão da Turma Recursal de
Pernambuco e a Turma Recursal de Goiás, deve o incidente ser conhecido. 6.
No mérito, o cerne do debate cinge-se à natureza da Gratificação de Atividade
de Combate e Controle de Endemias - GACEN - indenizatória ou
remuneratória - daí decorrendo ou não a possibilidade de extensão aos
servidores inativos nos mesmos moldes em que paga aos servidores da ativa,
em cotejo com as alterações trazidas pela EC 41/2003. 7. O artigo 40, § 4º, da
Constituição Federal, em sua redação original, assegurava aos aposentados do
serviço público reajuste de seus proventos de aposentadoria pelos mesmos
critérios adotados para os servidores ativos, o que se convencionou denominar
de direito ou regra de paridade. 8. Esse direito permaneceu assegurado pela
Emenda Constitucional nº 20/98, que o realocou no § 8º do mesmo artigo 40
da Constituição Federal. 9. A Emenda Constitucional nº 41/2003, contudo, ao
alterar a redação do §8º do artigo 40 da Constituição Federal revogou o
denominado direito de paridade dos servidores aposentados com os servidores
ativos, para assegurar apenas direito a reajuste dos benefícios para
assegurar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com critérios
definidos em lei. 10. Não obstante a revogação, a Emenda Constitucional nº
41/2003, em seu artigo 7º, assegurou o direito de paridade aos que já haviam
se aposentado ou que tinham direito ao benefício de aposentadoria ou pensão
na data do início de sua vigência. Eis o seu texto: Emenda Constitucional nº
41/2003 Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de
publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos
servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar
a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na
forma da lei. 11. De seu turno, a Emenda Constitucional nº 47/2005 assegurou
o mesmo direito àqueles que se aposentaram na forma do artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria Emenda nº 47,
consoante expresso em seus artigos 2º e 3º, parágrafo único. 12. Pacificou-se
na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal que se incluem
dentre os benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade
todas as gratificações que, a despeito de estarem vinculadas à produtividade
na lei, são pagas de maneira geral e por igual a todos os servidores ativos,
sem aferição efetiva da produtividade. Essa jurisprudência se consolidou na
Súmula Vinculante nº 20, que tratada gratificação denominada GDATA (Lei nº
10.404/2002), cujo leading case é o que restou julgado no Recurso
Extraordinário nº 572.052, cuja ementa tem o seguinte teor: RE 572.052 - STF -
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Pleno - DJe 17/04/2009 RELATOR:MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
EMENTA:[...]I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos
inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida
Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de
cálculo. II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação
das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma gratificação de
natureza genérica, extensível aos servidores inativos. III - Inocorrência, na
espécie, de violação ao princípio da isonomia. IV - Recurso extraordinário
desprovido. Deveras, o artigo 40 da Lei 8.112/90 reza que 'Vencimento é a
retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em
lei'. E no que diz respeito às vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores
públicos, o saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles nos ensina que:' Vantagens
pecuniárias são acréscimos de estipêndio do servidor, concedidas a título
definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto
temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em
razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou,
finalmente, em razão de condições pessoais do servidor (propter personam). As
duas primeiras espécies constituem os adicionais (adicionais de vencimento e
adicionais de função), as duas últimas formam a categoria das gratificações
(gratificações de serviço e gratificações pessoais). Todas elas são espécies do
gênero retribuição pecuniária, mas se apresentam com características próprias
e efeitos peculiares em relação ao beneficiário e à Administração. Certas
vantagens pecuniárias incorporam-se automaticamente ao vencimento (v.g., por
tempo de serviço) e o acompanham em todas as suas mutações, inclusive
quando se converte em proventos da inatividade (vantagens pessoais
subjetivas); outras apenas são pagas com o vencimento, mas dele se
desprendem quando cessa a atividade do servidor (vantagens de função ou de
serviço); outras independem do exercício do cargo ou da função, bastando a
existência da relação funcional entre o servidor e a Administração (v.g.,
salário-família), e, por isso mesmo, podem ser auferidas mesmo na
disponibilidade e na aposentadoria, desde que subsista o fato ou a situação que
as gera (vantagens pessoais objetivas).(...)O que convém fixar é que as
vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de
vencimento, desde que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as
vantagens condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em
razão do preenchimento dos requisitos exigidos para sua percepção, não se
incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for determinada
por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em que as primeiras (por
tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto), ao
passo que as outras (condicionais ou modais) são vantagens pelo trabalho que
está sendo feito(pro labore faciendo) ou, por outras palavras, são adicionais de
função (ex facto officii), ou são gratificações de serviço (propter laborem), ou,
finalmente, são gratificações em razão de condições pessoais do servidor
(propter personam). Daí por que, quando cessa o trabalho, ou quando
desaparece o fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de
tais vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço ou
gratificação em razão das condições pessoais do servidor.(...)Feitas essas
considerações de ordem geral sobre o gênero vantagens pecuniárias, vejamos
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as suas espécies, isto é, os adicionais e as gratificações e suas várias
modalidades. Adicionais: são vantagens pecuniárias que a Administração
concede aos servidores em razão do tempo de exercício (adicional de tempo
deserviço) ou em face da natureza peculiar da função, que exige conhecimentos
especializados ou um regime próprio de trabalho (adicionais de função). Os
adicionais destinam-se a melhor retribuir os exercentes de funções técnicas,c
ientíficas e didáticas, ou a recompensar os que se mantiveram por longo tempo
no exercício do cargo. O que caracteriza o adicional e o distingue da
gratificação é o ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou
uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem da rotina
burocrática, e esta, uma compensação por serviços comuns executado sem
condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas
situações que agravam o orçamento do servidor. O adicional relaciona-se com
o tempo ou com a função; a gratificação relaciona-se com o serviço ou com o
servidor. O adicional, em princípio, adere ao vencimento e, por isso, tem
caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente. Ambos, porém,
podem ser suprimidos para o futuro.(...)Gratificações: são vantagens
pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando
serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade
ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos
servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica (gratificações
especiais). As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades
puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco
interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não
se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à
continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são
partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporam aos proventos,
porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas'.
Como já vimos precedentemente , as gratificações distinguem-se dos adicionais
porque estes se destinam a compensar encargos decorrentes de funções
especiais, que se apartam da atividade administrativa ordinária, e aquelas - as
gratificações - visam a compensar riscos ou ônus de serviços comuns realizados
em condições extraordinárias, tais como os trabalhos executados em perigo de
vida e saúde, ou no período noturno, ou além do expediente normal da
repartição, ou fora da sede etc. As gratificações são concedidas em razão das
condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter
laborem) ou em face desituações individuais do servidor (propter personam),
diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço
(ex facto officii). Não há confundir, portanto, gratificação com adicional, pois
são vantagens pecuniárias distintas, com finalidades diversas, concedidas por
motivos diferentes. A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado
em condições especiais: o adicional é retribuição de uma função especial
exercida em condições comuns. Daí por que a gratificação é, por índole,
vantagem transitória e contingente e o adicional é por natureza, permanente e
perene. Em última análise, a gratificação não é vantagem inerente ao cargo ou
à função, sendo concedida em face das condições excepcionais do serviço ou do
servidor.(...)' (in Direito Administrativo Brasileiro, 18ª edição, Malheiros
Editores, págs. 402 a 411 - grifado) 13. A Gratificação de Atividade de
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Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei nº
11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade, de maneira que não
tem natureza indenizatória. Aliás, a questão referente à natureza da gacen foi
recentemente examinada por esta TNU PEDILEF 050858571.2013.4.05.8400,
PEDILEF 051492820.2012.405.8400, PEDILEF 05149282020124058400 (rel.
JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, DOU 13/10/2015
PÁGINAS 112/146), PEDILEF 05139322220124058400 (rel. JUIZ FEDERAL
DANIEL MACHADO DA ROCHA, DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146). O
tema foi minuciosamente examinado, em pedidos de uniformização em que se
almejava o afastamento da incidência do IR sobre a GACEN, concluindo esta
Turma Nacional de Uniformização, nessas oportunidades, pela natureza
remuneratória da gratificação em comento. 14. O caso em questão trata de
matéria diversa, qual seja, se a gratificação em comento possui o caráter geral,
vale dizer, se é paga de forma indistinta, sem qualquer tipo de avaliação
individual de desempenho, aos servidores da ativa e, logo, deveria ser estendida
aos inativos.Transcrevo os dispositivos legais referentes à GACEN: Art. 54.
Fica instituída, a partir de 1o de março de 2008, a Gratificação de Atividade
de Combate e Controle de Endemias - GACEN, devida aos ocupantes dos
cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e
Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 55. A Gecen e a Gacen serão
devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e
54 desta Lei, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e
controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e
de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas. § 1o O valor
da Gecen e da Gacen será de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais.
(Revogado pela Lei nº 12.778, de 2012) § 2o A Gacen será devida também nos
afastamentos considerados de efetivo exercício, quando percebida por período
igual ou superior a 12 (doze) meses. § 3o Para fins de incorporação da Gacen
aos proventos de aposentadoria ou às pensões dos servidores que a ela fazem
jus, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 12.702, de
2012) I - para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de
2004, a Gacen será: a) a partir de 1o de março de 2008, correspondente a 40%
(quarenta por cento) do seu valor; e b) a partir de 1o de janeiro de 2009,
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor; e II - para as
aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: a) quando
aos servidores que lhes deram origem se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,e no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os
percentuais constantes do inciso I deste parágrafo; e b) aos demais aplicar-se-
á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no
10.887, de 18 de junho de 2004.§ 4o A Gecen e a Gacen não servirão de base
de cálculo para quaisquer outros benefícios, parcelas remuneratórias ou
vantagens.§ 5o A Gecen e a Gacen serão reajustadas na mesma época e na
mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos
federais.§ 6o A Gecen e a Gacen não são devidas aos ocupantes de cargo em
comissão ou função de confiança.§ 7o A Gecen e a Gacen substituem para
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todos os efeitos a vantagem de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 13 de
agosto de 1991.§ 8o Os servidores ou empregados que receberem a Gecen ou
Gacen não receberão diárias que tenham como fundamento deslocamento nos
termos do caput deste artigo, desde que não exija pernoite.15. Da análise dos
dispositivos legais supra constata-se que a GACEN não é devida para
ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas
funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade (pro labore
faciendo), consoante conformação legal da aludida gratificação contida no
artigo 55 da Lei nº 11.784/2008.15. Dessa forma, a GACEN é gratificação
desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os
cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei nº
11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos
e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento
nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005. No entanto, aos aposentados e
pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual de
50% do valor fixo, conforme anexo XXV da lei n. 11.784/08 na redação dada
pela lei n. 12.778/12 (Efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2013 em
R$: 1o de janeiro de 2013 - 757,00; 1o de janeiro de 2014 - 795,00; 1o de
janeiro de 2015 -835,00), pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro
de 2009,tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos
aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito.16. A GACEN,
contudo, não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é
pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo
55, § 3º, inciso II, alínea 'a', da Lei nº11.784/2008. Referido dispositivo legal,
por conseguinte, padece do vício de inconstitucionalidade, consoante vêm
entendendo o C. STF em casos análogos, no que determina pagamento reduzido
da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas, dado o seu
caráter de vantagem paga aos servidores da ativa de forma geral e
desvinculada a uma avaliação de desempenho individual. Acreça-se que, no
julgado em desate, a parte requerida é beneficiária do direito à paridade com
os servidores ativos, logo, o pagamento em patamar inferior da gratificação,
não obstante afrontar o caráter unitário da remuneração da carreira em
questão, está em manifesto confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda
Constitucional nº 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47/2005.17. A parte autora, em conclusão, tem direito ao
pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos,
porquanto se aposentou com direito de paridade, conforme documentos
acostados aos autos, somado ao fato  de que a GACEN é paga de forma geral
aos servidores da ativa. 18. O acolhimento do pedido, por fim, não viola a
iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, tampouco a
necessidade de previsão orçamentária para seu pagamento, nem há criação de
vantagem não prevista em lei ou extensão de pagamento de verba
remuneratória com fundamento na isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal
e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº
41/2003 e do artigo3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005,
é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de maneira
que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação
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infraconstitucional. 19. Ante o exposto, conheço do Pedido de Uniformização
e nego-lhe provimento, reafirmando a tese da natureza remuneratória da
GACEN, acrescendo-se, agora, o seu caráter geral, bem como o direito à
paridade da parte autora, pois aposentada anteriormente à EC 41/2003, que
extinguiu tal direito. Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de
Uniformização CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Incidente de
Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa do
Juiz Federal Relator.

No caso específico dos autos, a parte autora é pensionista do falecido
ADELINO RODRIGUES, ex-servidor que ocupava o cargo de Agente de Saúde Pública.
Nesta condição, recebe a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias –
GACEN e, conforme entendimento da TNU exposto acima, a rubrica deve ser paga em
paridade com os servidores em atividade, pois recebe a cota de sua pensão civil desde
10/03/1993, com fundamento na Lei 3.373/58 combinada com a Lei 6.782/90 (fl. 66).

Deste modo, diante da análise ao direito à paridade da parte autora, bem como
pela aplicação do novo entendimento adotado pela TNU quanto ao pagamento da GACEN, é
devida a incorporação aos proventos da autora a Gratificação de Atividade de Combate e
Controle de Endemias – GACEN, no valor correspondente ao pago aos servidores ativos,
bem como o pagamento das diferenças vencidas desde a data em que iniciado seu pagamento,
observada a prescrição quinquenal, até a efetiva incorporação, devendo as parcelas ser
monetariamente corrigidas, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer e negar provimento ao recurso da FUNASA, nos termos da
fundamentação supra. Sem custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277959v4 e do código CRC c6b2a4ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5003560-35.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: TEREZINHA RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: MARIANA VIEIRA FERREIRA (OAB RJ218670)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso da FUNASA, nos termos da fundamentação supra. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375831v2 e do código CRC 2373c8ba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000574-11.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROSA SANTANA DA CONCEICAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

VOTO

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS
ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.
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2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28%
para junho de 1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos
constitucionais estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003,
nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal
para que os benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com
a majoração dos valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios
legais para atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios
em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto. 

Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação do
recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência
judiciária gratuita ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000284944v2 e do código CRC 272d0a9e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000574-11.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROSA SANTANA DA CONCEICAO (AUTOR)
ADVOGADO: DIENE ALMEIDA LIMA (OAB ES005691)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375813v2 e do código CRC 4593163d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0012048-67.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AGNALDA RODRIGUES ZIZO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria por
tempo de contribuição mediante somatória dos salários-de-contribuição referentes a
atividades concomitantes, em razão da extinção da escala de salário base na vigente Lei nº
10.666/2003.

VOTO

Acerca do cálculo do salário-de-benefício no caso de contribuição em razão de
atividades concomitantes, assim dispõe a Lei nº 8.213/1991:

Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em razão de
atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários-de-
contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou
no período básico de cálculo, observado o disposto no art. 29 e as normas
seguintes:

I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do
benefício requerido, o salário-de-benefício será calculado com base na soma dos
respectivos salários-de-contribuição;

II - quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário-de-benefício
corresponde à soma das seguintes parcelas:

a) o salário-de-benefício calculado com base nos salários-de-contribuição das
atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício
requerido;

b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada uma das demais
atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de
contribuição e os do período de carência do benefício requerido;

III - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea
"b" do inciso II será o resultante da relação entre os anos completos de atividade
e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício.
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§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao
limite máximo do salário-de-contribuição, contribuiu apenas por uma das
atividades concomitantes.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução
do salário-de-contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite
máximo desse salário.

A TNU, ao julgar o PEDILEF 00001592920114036307 (Relatora Juíza Federal
Maria Lúcia Gomes de Souza, DOU 18/08/2017, pág. 138/308.), fixou entendimento no
sentido de que

(...) o art. 32 da Lei n. 8.213/91 deixou de ter vigência a partir de 01/04/2003,
pois, com a extinção da escala de salário-base (arts. 9º e 14 da MP 83/2002,
convertida na Lei n. 10.666/2003), a regra deixou de produzir o efeito
pretendido, tendo ocorrido sua derrogação, motivo pelo qual proponho a
uniformização do entendimento de que: a) tendo o segurado que contribuiu em
razão de atividades concomitantes implementado os requisitos ao benefício em
data posterior a 01/04/2003, os salários-de-contribuição concomitantes
(anteriores e posteriores a 04/2003) serão somados e limitados ao teto; e b) no
caso de segurado que tenha preenchido os requisitos e requerido o benefício até
01/04/2003, aplica-se o art. 32 da Lei n. 8.213/1991, observando-se que se o
requerente não satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício
requerido, a atividade principal será aquela com salários-de-contribuição
economicamente mais vantajosos, na linha do entendimento uniformizado no
âmbito desta TNU (Pedilef 5001611-95.2013.4.04.7113). 

Posteriormente, ao julgar o PEDILEF 5003449-95.2016.4.04.7201 (acórdão
publicado em 05/03/2018), afetado como representativo de controvérsia (Tema 167), a TNU
firmou a seguinte tese no vinculado:

O cálculo do salário de benefício do segurado que contribuiu em razão de
atividades concomitantes vinculadas ao RGPS e implementou os requisitos para concessão do
benefício em data posterior a 01/04/2003, deve se dar com base na soma integral dos salários-
de-contribuição (anteriores e posteriores a 04/2003) limitados ao teto.

A aposentadoria da parte autora foi iniciada em 25/08/2011 (Evento 7, OUT16),
estando a sentença em desacordo com o entendimento da TNU, pelo que a reforma se impõe.

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a proceder à revisão
do ato concessório do benefício da parte autora, com a soma integral dos salários-de-
contribuição (anteriores e posteriores a 4/2003), limitados ao teto. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000317337v4 e do código CRC e4bb5d9e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0012048-67.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AGNALDA RODRIGUES ZIZO (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS BERKENBROCK (OAB RJ155930)
ADVOGADO: SAYLES RODRIGO SCHÜTZ (OAB SC015426)
ADVOGADO: LEANDRO MORATELLI (OAB SC046128)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença e julgar
procedente o pedido, condenando o INSS a proceder à revisão do ato concessório do
benefício da parte autora, com a soma integral dos salários-de-contribuição (anteriores e
posteriores a 4/2003), limitados ao teto. Para a atualização das parcelas, determino a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375857v2 e do código CRC 373ef94c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5020532-17.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALECIO PEZZIN (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido do autor. Em suas razões recursais (Evento 16, Reclno1),
alega, em síntese, que não há incidência de decadência no caso concreto porque o julgamento
do AgRg no REsp. 1407710, no qual o STJ reconheceu que o prazo decadencial não poderia
alcançar questões que não foram aventadas quando do deferimento do benefício e que não
foram objeto de apreciação pela Administração e que no presente caso caberia a elaboração
do cálculo do benefício com base na regra produzida pela reforma previdenciária (Art. 29, I
da Lei 8.213/91) ou na regra de transição (todo o período contributivo ou PBC após julho de
1994, Art. 3º, caput da Lei 9.876/99), para que o segurado pudesse optar pelo benefício mais
vantajoso. Contrarrazões no Evento 19, CONTRAZ1.

VOTO

A sentença pronunciou a decadência do direito de revisão da RMI e julgou
improcedente o outro pedido da parte autora, sob a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a:

• Revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez NB
32/104.161.037-5, com DIB em 4/11/1997, mediante a aplicação da variação
integral do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) na composição do índice de
atualização dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, antes da
conversão dos valores em URV.

• Revisar a renda mensal da aposentadoria com base no novo limite máximo
para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda Constitucionais nº
41/2003, pagando as diferenças devidas desde o advento das mencionadas
emendas constitucionais.

Revisão da renda mensal inicial

O autor almeja a revisão da renda mensal inicial do seu benefício previdenciário
mediante a aplicação da variação integral do IRSM de fevereiro de 1994
(39,67%) na composição do índice de atualização dos salários-de-contribuição
anteriores a março de 1994, antes da conversão dos valores em URV.
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Até 27/6/1997 não havia previsão legal de prazo de decadência para a revisão
dos atos de concessão de benefícios previdenciários. A revisão podia ser
requerida a qualquer tempo, ressalvada a prescrição da pretensão em relação às
prestações vencidas há mais de cinco anos. Foi a MP nº 1.523-9 (DOU 28-6-
1997), convertida na Lei nº 9.528/97, que, alterando a redação do art. 103 da Lei
nº 8.213/91, instituiu o prazo de decadência de dez anos para revisão.

O benefício previdenciário da parte autora foi concedido antes de 28/6/1997,
quando ainda não havia previsão de prazo para o beneficiário requerer a revisão.
O prazo de decadência criado pela MP nº 1.523-9, porém, se aplica aos
benefícios concedidos antes do início da sua vigência. 

Em julgamento com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu em
16/10/2013 que o prazo de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários
é aplicável aos benefícios concedidos antes da MP 1.523-9. A decisão
estabeleceu também que o prazo de dez anos para pedidos de revisão passa a
contar a partir da vigência da medida provisória, e não da data da concessão do
benefício. Eis a ementa do acórdão:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.
DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental
e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser
afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial
para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a
instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já
concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em
evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial
para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído
pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º
de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal
regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso
importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito
adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. (RE 626.489, Rel. Min.
Roberto Barroso, DOU 23/9/2014)

O relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que “o fato de
que, ao tempo da concessão, não havia limite temporal para futuro pedido de
revisão não quer dizer que o segurado tenha direito adquirido a que tal prazo
nunca venha a ser estabelecido”.

 De acordo com o ministro, não há inconstitucionalidade na criação de prazo
decadencial razoável para a revisão dos benefícios já reconhecidos. Ele lembrou
que a lei passou a prever o mesmo prazo para eventuais pretensões revisionais
da administração pública, que, depois de dez anos, também fica impedida de
anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis para seus beneficiários.
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“Considero que o prazo de dez anos é inequivocamente razoável. É tempo mais
do que suficiente para a resolução de eventuais controvérsias interpretativas e
para que o segurado busque as informações relevantes” afirmou em seu voto.

Admitindo-se a aplicabilidade da decadência do direito de revisão do ato
concessório dos benefícios anteriores à edição da MP nº 1.523-9, o prazo de
caducidade findou-se em 1º/8/2007. Nesse sentido dispõe a Súmula nº 8 da
Turma Regional de Uniformização da 2ª Região: 

"Em 01.08.2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato
concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.06.1997,
data de edição da MP nº 1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº
8.213/91. Precedente: processo nº 2008.50.50.000808-0."

A presente ação foi ajuizada em 5/6/2018, muito tempo após 1º/8/2007. Logo, a
parte autora decaiu do direito à revisão do ato de concessão do benefício
previdenciário.

Revisão da renda mensal com base no novo limite máximo

O art. 103 da Lei nº 8.213/91 somente prevê prazo de decadência para a revisão
do ato de concessão de benefício previdenciário. Em relação ao pedido de
revisão da renda mensal com base no novo limite máximo para o valor dos
benefícios do RGPS instituído pela EC 41/2003, a demanda não objetiva a
revisão do ato de concessão ou da renda mensal inicial, mas apenas a aplicação
do novo teto do salário-de-benefício imposto pela EC 20/98 e, posteriormente,
pela EC 41/2003. Para essa hipótese específica não há previsão legal de prazo
de decadência. Aplica-se apenas o prazo de prescrição da pretensão às
diferenças anteriores a cinco anos.

O fundamento jurídico da demanda guarda pertinência lógica tão-somente com
os benefícios previdenciários cujo salário-de-benefício tenha ficado limitado
pelo teto vigente na data da concessão do benefício. Só que a aposentadoria da
parte autora não possui tal característica.

A parte autora é beneficiária de aposentadoria por invalidez com DIB em
1º/4/1997 (evento 1_CCON7). A aposentadoria originou-se do auxílio-doença
NB 31/103.194.017-8, com DIB em 24/12/1996 (evento 1_CCON7). O salário-
de-benefício do auxílio-doença originário correspondeu a R$ 908,04 (evento 9)

Na data de início do auxílio-doença originário, em 12/1996, o limite máximo do
salário-de-benefício em vigor estava estipulado em R$ 1.031,87. Logo, o
salário-de-benefício não ficou limitado ao teto vigente na época da concessão. A
tese jurídica sustentada na petição inicial não tem pertinência lógica com a
situação da parte autora.

Dispositivo
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Extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do
CPC/2015, em relação ao pedido de revisão da renda mensal inicial mediante a
aplicação da variação integral do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) na
composição do índice de atualização dos salários-de-contribuição anteriores a
março de 1994.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de revisão da renda mensal atual com base
no novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela EC
41/2003.

In casu, quanto à revisão da renda mensal inicial do seu benefício
previdenciário mediante a aplicação da variação integral do IRSM de fevereiro de 1994,
verfica-se que a aposentadoria por invalidez da parte autora foi concedida em 29/04/1997 e
como a ação foi ajuizada em 31/12/2018, depois de decorrido o prazo de dez anos, operou-se
a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.

Quanto à revisão da renda mensal atual com base no novo limite máximo para o
valor dos benefícios do RGPS instituído pela EC 41/2003, observa-se que a sentença bem
analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos, ressaltando,
inclusive que o salário-de-benefício do autor não ficou limitado ao teto vigente na época da
concessão. 

Além do mais, o autor não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318286v6 e do código CRC 6ac1d31f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5020532-17.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALECIO PEZZIN (AUTOR)
ADVOGADO: DIENE ALMEIDA LIMA (OAB ES005691)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375883v2 e do código CRC dacbfc92.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5001502-84.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA CARMEM FRIGINI BANHOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

VOTO

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS
ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
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1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28%
para junho de 1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos
constitucionais estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003,
nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal
para que os benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com
a majoração dos valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios
legais para atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios
em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316862v3 e do código CRC 240764ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001502-84.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA CARMEM FRIGINI BANHOS (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375885v2 e do código CRC f22e2f99.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000488-59.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HERMES ALBERTO CARDOSO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

VOTO

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS
ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
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1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28%
para junho de 1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos
constitucionais estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003,
nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal
para que os benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com
a majoração dos valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios
legais para atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios
em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto. 

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316949v2 e do código CRC a7cb86c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000488-59.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HERMES ALBERTO CARDOSO (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375887v2 e do código CRC 477cef35.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0014622-63.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA TEREZA ARAUJO DE ALMEIDA COSTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o INSS a pagar à autora
as diferenças entre o valor devido ao segurado, com base na aplicação do art. 29, II da Lei
8.213/91 e o valor que já lhe foi pago. Em suas razões recursais (Evento 39, Reclno1), alega,
em síntese,  que a sentença foi inadequada pois não se manifestou expressa e claramente
sobre alguns pontos como a necessidade de se consignar os salários de contribuições dos
meses julho/2012, julho/2013 nos benefícios NB 603.789.433-0 e NB 607.443.889-0 e a
necessidade de se cosignar os salários de contribuições de julho/2012, julho e novembro/2013
no benefício NB 615.483.138-6. Contrarrazões no Evento 42, CONTRAZ1.

VOTO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
entendendo que faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de ação em que se pretende obter o pagamento das diferenças
decorrentes da revisão administrativa da RMI do autor com base no art. 29, II,
da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.876/99. 

É o relatório, embora dispensável, na forma do art. 1º da Lei 10.259/2001
combinado com o art. 38 da Lei 9099/95. 

Fundamento e decido. 

Acolho parcialmente a alegação de prescrição total por parte do INSS.

A edição do Memorando 21/DIRBEN/PFE/INSS, em 15/04/2010, não se
limitou a estabelecer regras internas quanto ao procedimento de revisão, mas,
sim, importou em inequívoco reconhecimento do direito dos segurados a terem
a renda mensal de seus benefícios administrativamente revista, de modo que,
naquela data, há que ser considerado interrompido o prazo prescricional, ex vi
do art. 202, VI, do Código Civil. 

Após vacilar entre um e outro entendimento, a TNU assentou posição no
sentido de que o marco inicial do prazo prescricional do direito à revisão da
RMI dos benefícios previdenciários pelo art. 29, II, da Lei nº 8.213/91 é a data
da publicação do Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBEN/PFE/INSS, de
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15/04/2010 e que o referido prazo se renova por inteiro, a dizer, por mais 05
(cinco) anos, a partir da data em que declarado o direito. Com isso, até cinco
anos após a publicação do memorando, os segurados têm a possibilidade de
pleitear a revisão da RMI de seu benefício, seja por via administrativa ou
judicial. Eis a ementa do julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 29, II, DA LEI 8.213/91. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
MEMORANDO DE 2010, EXPEDIDO PELO INSS, DECLARANDO O
DIREITO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO EM CURSO.
RENÚNCIA AO PRAZO JÁ CONSUMADO ENTENDIMENTO DO STJ EM
PROCESSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP N.
1.270.439/MG). APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 257 DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ. SÚMULA 456 DO STF. INEXISTÊNCIA
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O INSS, ora recorrente, pretende a
modificação de acórdão que, reformando os termos da sentença, julgou
procedente a demanda e o condenou a revisar o benefício de auxílio-doença
percebido pelo autor, nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91. Sustenta o
recorrente, em suma, a incidência da prescrição qüinqüenal, conforme Súmula
85 do Superior Tribunal de Justiça. O incidente foi admitido na origem. 2. Sem
razão a autarquia previdenciária. O Memorando 21/DIRBEN/PFE/INSS, de 15-
4-2010, enquanto ato administrativo de reconhecimento do direito à revisão do
ato de concessão do benefício, pela aplicação da regra do art. 29, II, da Lei
8.213/91, interrompeu o prazo prescricional eventualmente em curso (art. 202,
VI, do Código Civil), importando sua renúncia quando já consumado (art. 191
do Código Civil). Ele somente voltaria a fluir, pela metade do prazo (art. 9º do
Decreto 20.910/32), quando a Administração viesse a praticar algum ato
incompatível com o interesse de saldar a dívida, o que definitivamente não
ocorreu no caso em comento. A propósito do assunto, embora referente a
servidor público, o julgamento da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
proferido no REsp 1.270.439/PR (recurso especial repetitivo), de que foi relator
o Sr. Ministro Castro Meira, com acórdão publicado no DJ de 2-8-2013. 3.
Assim, não há que se falar em prescrição, devendo retroagir os efeitos
financeiros da revisão à data de concessão do benefício revisando, para os
pedidos administrativos ou judiciais que tenham sido formulados dentro do
período de 5 (cinco) anos contados da publicação do ato normativo
referenciado. 4. Aplicação ao presente caso, do disposto no art. 257 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, por analogia, e da Súmula
456 do Supremo Tribunal Federal, que prescrevem a possibilidade de aplicação
do direito à espécie pelo Colegiado, quando superado o juízo de admissibilidade
recursal. Assim, o incidente deve ser conhecido para, no mérito, aplicando o
direito, negar-lhe provimento. 5. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei
9.099/95 6. Incidente conhecido e desprovido, devendo ser fixada a tese de que:
(i) a publicação do Memorando21/DIRBEN/PFEINSS, de 15-4-2010, ato
administrativo que reconheceu o direito dos segurados à revisão pelo art. 29, II,
da Lei 8.213/91, importou a renúncia tácita por parte do INSS aos prazos
prescricionais em curso, que voltaram a correr integralmente a partir de sua
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publicação; e (ii) para pedidos administrativos ou judiciais formulados dentro
do período de 5 (cinco) anos da publicação do ato normativo referenciado não
incide a prescrição, retroagindo os efeitos financeiros da revisão à data de
concessão do benefício revisando. (PEDILEF 00129588520084036315, TNU,
Rel. Juiz Federal GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES, j.
14/02/2014, DOU 14/03/2014)

Uniformizou-se, portanto, a tese de que a edição do MemorandoCircular nº 21
implicou reconhecimento do direito dos segurados à revisão pelo art. 29, II, da
Lei nº 8.213/91, importando em renúncia tácita por parte do INSS aos prazos
prescricionais em curso, que voltaram a correr integralmente a partir de sua
publicação, e não pela metade como defendido pela autarquia previdenciária e
acolhido em outros julgados da Turma Nacional de Uniformização. 

De se notar que é sobre o benefício originário que deve incidir a revisão em si,
eis que essa será sobre os salários de contribuição levados em consideração para
o benefício de auxílio-doença, que mais tarde foi transformado em invalidez,
simplesmente modificando sua porcentagem. Não é essa última mudança
(percentual) que se busca a revisão, mas sim aquela; logo, dali é contado o
prazo decenal da decadência. Nesse sentido, mais uma vez trago à colação
aresto da TNU: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. REVISÃO DA RMI NOS TERMOS DO ART. 29, II, DA LEI
8.213/91. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
QUE SE PRETENDE REVISAR. AUXÍLIO-DOENÇA. EDIÇÃO DO
MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21 DIRBEN/PFE/INSS.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. RESSALVA
EXPRESSSA DOS BENEFÍCIOS ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À DECADÊNCIA LEGAL.
DECADÊNCIA NÃO CONSUMADA NO CASO CONCRETO. INCIDENTE
PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O aresto combatido considerou que
estava consumado o prazo decadencial para o exercício do direito à revisão de
aposentadoria por invalidez, contado da data da concessão do auxílio-doença,
por entender ser este o “benefício que efetivamente se busca revisar”. (...) 12.
Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do
pedido de uniformização de interpretação. (....) 18. É que o critério para a
identificação do termo inicial do prazo de decadência deve vincularse ao
momento em que houve a lesão ao direito pleiteado, ainda que tal lesão
prolongue seus efeitos sobre o benefício superveniente. 19. Isto porque é a partir
da constituição de uma dada e específica situação jurídica – que se pretende
alterar com a ação revisional –, que tem início o prazo decadencial para revisá-
la. 20. Assim, exemplificativamente, caso o segurado queira revisar o seu
benefício de aposentadoria por invalidez em razão de o valor da RMI não
corresponder a 100% do salário-de-benefício, a lesão ao direito ocorreu na
concessão do benefício de aposentadoria, ainda que decorrente de auxílio-
doença, motivo pelo qual, em tal hipótese, entendo que a contagem do prazo
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decenal iniciaria da data de concessão da aposentadoria. 21. Na hipótese dos
autos, a parteautora requer a revisão prevista no art. 29, II, da Lei nº
8.213/91 (incluído pela Lei nº 9.876/99): apuração do salário-debenefício
adotando-se a “média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição
correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”. 22. Esta
revisão, portanto, destina-se ao recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do
auxílio-doença, o que, em se tratando de aposentadoria por invalidez precedida
de auxíliodoença, conduz à conclusão de que se pede a revisão da RMI do
auxílio-doença, posto que, ainda que peça nominalmente a revisão da
aposentadoria por invalidez, o que se pretende, na verdade, é a revisão do
auxílio-doença inicial. 23. Isto porque, na hipótese, a aposentadoria por
invalidez é resultado da mera transformação de auxílio-doença, observada o
percentual de 100% do salário-de-benefício (em oposição ao percentual de 91%
do salário-de-benefício para o auxílio-doença). (...) 30. No caso dos autos, o
benefício de auxílio-doença foi concedido em favor da parte autora em 6 de
maio de 2000, encontrando-se acobertado pelo reconhecimento do direito à
revisão, na medida em que o MemorandoCircular Conjunto n.
21/DIRBEN/PFEINSS é de 15 de abril de 2010. 31. Em conclusão, é o caso de
se conhecer do incidente, porém, para dar-lhe parcial provimento, firmando-se a
tese de que, quando se pretende a revisão do benefício de aposentadoria por
invalidez decorrente da conversão do auxílio-doença, nos termos do art. 29, II,
da Lei n. 8.213/91, conta-se o prazo do art. 103 da Lei nº 8.213/91, a partir da
concessão do benefício originário, qual seja, o auxíliodoença, declarando-se, no
caso concreto, o afastamento da decadência pelo reconhecimento administrativo
do direito, devendo os autos retornar à Turma Recursal de origem para novo
julgamento, observada a premissa supra. (PEDILEF 50155594420124047112,
Rel. Juiz Federal SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA, TNU, j.
11/03/2015, DOU 20/03/2015) 

No caso concreto, o autor pretende o pagamento das diferenças decorrentes da
revisão de seus três benefícios, a saber, o NB 603.789.433-0, cessado em
28/02/2014, NB 607.443.889-0, cessado em 16/08/2016 e o NB 615.483.138-6,
cessado em 16/05/2017. 

Considerando, porém, que a demanda foi ajuizada somente em 31/05/2017, isto
é, fora do prazo integral de 05 (cinco) anos contados de 15 de abril de 2010 –
data publicação do Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS,
estão prescritas as parcelas anteriores a 31/05/2012, pois o prazo prescricional é
quinquenal e anterior ao ajuizamento.

Quanto aos benefícios NB 603.789.433-0, NB 607.443.889-0 e NB
615.483.138-6, tendo em vista que sua cessação ocorreu após a edição
do Memorando nº 21, não há prescrição total, mas apenas parcial. Assim, é
passível de ser judicialmente exigidas as diferenças relativas ao período
posterior a 31/05/2012. 
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Destaco que não se mostra razoável que o segurado da Previdência Social seja
obrigado a aguardar cronograma instituído nos autos da Ação Civil Pública nº
00023205920124036183 para recebimento dos atrasados, principalmente
porque estamos diante de verbas de natureza alimentar. 

A pretensão de receber de imediato as diferenças devidas decorrentes da revisão
do seu benefício, com fulcro no art. 29, II, da Lei n. 8.213/91, constitui um
direito subjetivo do segurado que pode ser exercido de forma independente e a
qualquer tempo, sob pena de se promover uma manifesta violação ao princípio
do livre acesso ao Judiciário. Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado nº 113 das
Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, verbis: 

“A previsão de pagamento parcelado do montante devido em função da revisão
de RMI de benefício previdenciário com fulcro no art. 29, inc. II da Lei n.º
8.213/91 não impede que o segurado postule judicialmente o pagamento em
parcela única.” 

Desta feita, impõe-se o reconhecimento do pleito autoral de pagamento da
diferença fora do cronograma previsto no acordo entabulado entre INSS e MPF,
nos autos da ACP nº 00023205920124036183. 

A parte autora possui interesse processual quanto à diferença, em que pesem os
termos da noticiada ACP, visto que o autor não é obrigado a se submeter ao
cronograma fixado pelo INSS para fins de receber, de uma só vez, os valores
devidos. 

Dispositivo: 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, tão
somente para condenar o INSS a pagar ao autor as diferenças entre o valor
devido ao segurado, com base na aplicação do art. 29, II, da Lei nº 8.213/91, e o
valor que lhe foi pago na competência de 31/05/2012 (marco prescricional) a
16/05/2017 (data de cessação do ultimo benefício), declarando, todavia,
prescritas todas as demais parcelas, na forma da fundamentação exposta acima."

Como se observa, a sentença analisou a aplicação do art. 29, II, da Lei nº
8.213/91, mas deixou de analisar o pedido o pedido relativo à forma de cálculo mediante
somatória dos salários-de-contribuição referentes a atividades concomitantes.

E acerca do cálculo do salário-de-benefício no caso de contribuição em razão de
atividades concomitantes, assim dispõe a Lei nº 8.213/1991:

Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em razão de
atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários-de-
contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou
no período básico de cálculo, observado o disposto no art. 29 e as normas
seguintes:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 230



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 147/508

0014622-63.2017.4.02.5055 500000319536 .V10 JES10769© JES10769

I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do
benefício requerido, o salário-de-benefício será calculado com base na soma dos
respectivos salários-de-contribuição;

II - quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário-de-benefício
corresponde à soma das seguintes parcelas:

a) o salário-de-benefício calculado com base nos salários-de-contribuição das
atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício
requerido;

b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada uma das demais
atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de
contribuição e os do período de carência do benefício requerido;

III - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea
"b" do inciso II será o resultante da relação entre os anos completos de atividade
e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao
limite máximo do salário-de-contribuição, contribuiu apenas por uma das
atividades concomitantes.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução
do salário-de-contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite
máximo desse salário.

A TNU, ao julgar o PEDILEF 00001592920114036307 (Relatora Juíza Federal
Maria Lúcia Gomes de Souza, DOU 18/08/2017, pág. 138/308.), fixou entendimento no
sentido de que:

(...) o art. 32 da Lei n. 8.213/91 deixou de ter vigência a partir de 01/04/2003,
pois, com a extinção da escala de salário-base (arts. 9º e 14 da MP 83/2002,
convertida na Lei n. 10.666/2003), a regra deixou de produzir o efeito
pretendido, tendo ocorrido sua derrogação, motivo pelo qual proponho a
uniformização do entendimento de que: a) tendo o segurado que contribuiu em
razão de atividades concomitantes implementado os requisitos ao benefício em
data posterior a 01/04/2003, os salários-de-contribuição concomitantes
(anteriores e posteriores a 04/2003) serão somados e limitados ao teto; e b) no
caso de segurado que tenha preenchido os requisitos e requerido o benefício até
01/04/2003, aplica-se o art. 32 da Lei n. 8.213/1991, observando-se que se o
requerente não satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício
requerido, a atividade principal será aquela com salários-de-contribuição
economicamente mais vantajosos, na linha do entendimento uniformizado no
âmbito desta TNU (Pedilef 5001611-95.2013.4.04.7113). 
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Posteriormente, ao julgar o PEDILEF 5003449-95.2016.4.04.7201 (acórdão
publicado em 05/03/2018), afetado como representativo de controvérsia (Tema 167), a TNU
firmou a seguinte tese no vinculado:

O cálculo do salário de benefício do segurado que contribuiu em razão de
atividades concomitantes vinculadas ao RGPS e implementou os requisitos para
concessão do benefício em data posterior a 01/04/2003, deve se dar com base na
soma integral dos salários-de-contribuição (anteriores e posteriores a 04/2003)
limitados ao teto.

Os benefícios recebidos pela parte autora foram posteriores a 01/04/2003
(Evento 8, OUT17), estando a sentença em desacordo com o entendimento da TNU, pelo que
a reforma se impõe.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar
parcialmente a sentença, condenando o INSS a proceder à revisão dos atos concessórios dos
benefícios da parte autora, nos termos do art. 29, inciso II da Lei 8.213/91 e com a soma
integral dos salários-de-contribuição (anteriores e posteriores a 4/2003), limitados ao teto.
Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem
condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000319536v10 e do código CRC 604e0a50.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0014622-63.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA TEREZA ARAUJO DE ALMEIDA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: JOANA D'ARC BASTOS LEITE (OAB ES006351)
ADVOGADO: ESTER FERREIRA BRITO IZIDORO (OAB ES019879)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença, condenando
o INSS a proceder à revisão dos atos concessórios dos benefícios da parte autora, nos termos
do art. 29, inciso II da Lei 8.213/91 e com a soma integral dos salários-de-contribuição
(anteriores e posteriores a 4/2003), limitados ao teto. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376138v2 e do código CRC afc10275.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001231-84.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDENICE FREITAS DE ANDRADE (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela FUNASA em face
do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o fato de que o benefício da parte autora
encontra-se suspenso aguardando o seu comparecimento pessoal para realizar a  atualização
cadastral, de acordo com as normas insertas na Lei 9.527, de 10/12/1997, e informações
prestadas pelo Seção de Gestão de Pessoas da autarquia federal. Afirma que o pedido da parte
autora, portanto, não pode ser apreciado sem que o órgão tenha ciência das razões fáticas e
jurídicas caracterizadoras da irresignação, sob pena de inequívoca violação do contraditório e
ampla defesa. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A autora ajuizou a ação pugnando pela anulação do ato que ordenou a supressão
do benefício de pensão por morte de que é beneficiária, com a declaração da legalidade do
recebimento do aludido benefício, enquanto permanecem preenchidos os requisitos do art. 5º,
parágrafo único, da Lei 3.373/1958. 

Na contestação, a FUNASA, ora embargante, alegou que o benefício da parte
autora encontrava-se suspenso aguardando o seu comparecimento pessoal para realizar a sua
atualização cadastral, de acordo com as normas insertas na Lei 9.527/1997 e informações
prestadas pela Seção de Gestão de Pessoas da autarquia federal. Afirmou que o pedido
formulado na inicial não poderia ser apreciado sem que o órgão tivesse ciência das razões
fáticas e jurídicas caracterizadoras da irresignação da parte autora. 

A sentença afastou a preliminar de falta de interesse de agir, entendendo que a
parte autora comprovou que a autarquia teria solicitado que ele comprovasse a manutenção da
dependência econômica da Lei 3.373/1958. Porém, no mérito, julgou improcedente a
pretensão inicial.
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Inconformada, a autora interpôs recurso inominado e esta TR/ES chegou à
conclusão de que ela faria jus ao recebimento do benefício, conforme os fundamentos a
seguir transcritos:

(...) A matéria versada nos autos diz respeito à legalidade do ato administrativo exarado pela
FUNASA que pode vir a resultar no cancelamento de pensão civil percebida pela Autora com
base na Lei nº 3.373/1958.

Esse diploma legal dispunha sobre o Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família, a que
se referiam os artigos 161 e 256 da Lei nº 1.711/1952 - o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União - e, embora esta tenha sido revogada pela Lei nº 8.112/1990, aquela continua
aplicável por força do princípio do tempus regit actum, visto que a norma de regência
da pensão por morte é aquela vigente à época do falecimento do instituidor.

O cerne da questão diz respeito à existência de outro requisito para a manutenção do
pensionamento, além daqueles expressamente previstos no artigo 5º, parágrafo único, da Lei
nº 3.373/1958, qual seja, a dependência econômica do beneficiário em relação ao instituidor
da pensão.

Tem-se que a orientação do Supremo Tribunal Federal, esposada nas decisões do Min. Edson
Fachin quando concedeu medidas cautelares nos Mandados de Segurança Coletivos nºs
34.677 e 34.859 aponta no sentido negativo.

Como se sabe, a Lei nº 3.373/1958 foi positivada ainda sob a égide do Código Civil de 1916,
que enquadrava as mulheres, mesmo adultas, como relativamente incapazes, fruto das
concepções culturais discriminatórias que predominavam até meados do século passado.

Dava a lei tratamento distinto aos pensionistas do sexo masculino - que, na forma do artigo 5º,
inciso II, alínea "a", daquela lei, deixavam de receber a pensão temporária ao completarem 21
anos, se não fossem inválidos - e às pensionistas do sexo feminino - submetidas à cláusula do
parágrafo único do mesmo artigo 5º, que só perderiam a pensão instituída pelo genitor
servidor público com a posse em cargo público permanente.

Presumia-se legalmente, à época, que as mulheres, menores ou adultas, teriam maior
dificuldade de prover o próprio sustento se fossem ainda solteiras após o falecimento do pai.
Logo, a adjetivação "temporária" para a pensão por morte recebida pela filha beneficiária
tinha uma conotação distinta daquela referente à pensão percebida pelo filho beneficiário,
uma vez que a deste cessava ao atingir os 21 anos (então a maioridade civil), e daquela
somente se viesse a ocupar cargo público ou se se casasse.

 A ratio da norma, portanto, era a de proteger financeiramente as mulheres adultas ainda não
casadas, já que dificilmente seriam incorporadas ao mercado de trabalho formal.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que até período relativamente recente,
ainda zelava pela aplicação integral do disposto na Lei nº 3.373/1958 para as pensões
instituídas sob sua vigência, como se vê pelo que dispunha o Enunciado 168 da sua súmula,
passou a entender, no Acórdão 892/2012, que a pensão civil prevista naquela lei só poderia
subsistir, para mulheres maiores de 21 anos e solteiras, acaso esta dependesse
economicamente do instituidor; se a beneficiária passasse ter condições de prover seu próprio
sustento, a hipótese seria de cassar o benefício, a qualquer tempo.

Esse acórdão representou uma completa guinada jurisprudencial da Corte de Contas, a qual
culminou com a edição da Súmula 285 em 2014, com singela fórmula: "A pensão da Lei
3.373/1958 somente é devida à filha solteira maior de 21 anos enquanto existir dependência
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econômica em relação ao instituidor da pensão, falecido antes do advento da Lei 8.112/1990".

A lógica de tal decisório está fundamentada na premissa de que, tendo a pensão sido criada,
em 1958, para proteger dependentes econômicos dos servidores públicos, ela está sujeita à
dinâmica dos institutos jurídicos que se prolongam no tempo, isto é, a cláusula rebus sic
stantibus, de forma que, uma vez cessados os motivos que justificaram a concessão do
benefício, dentre os quais estaria, pretensamente, a dependência econômica, ele poderia ser
extinto.

 A nova orientação foi reafirmada em outro julgado paradigma do TCU,
o Acórdão 2.780/2016, em que definiu que o benefício não poderia ser percebido por
"pensionistas que contarem com recebimento de renda própria, advinda de relação de
emprego, na iniciativa privada, de atividade empresarial, na condição de sócias ou
representantes de pessoas jurídicas ou de benefício do INSS".

Tal decisório tem sido usado como fundamento para instauração de diversos procedimentos
administrativos no âmbito da Administração Pública visando a apuração de "pagamento
indevido" a pensionistas que ainda recebam o benefício instituído na forma da Lei nº
3.373/1958.

Feitas as ponderações acerca da matéria de direito, nota-se que o presente caso revela uma
peculiaridade, a impedir o acolhimento da pretensão autoral, que é a circunstância de a
pensionista já ser maior de 21 (vinte e um) anos quando da concessão do benefício.

Conforme provado nos autos, pensionista contava com pouco mais de 5 (cinco) anos quando
do óbito de seu genitor, tendo aquela nascido em 11/11/1987 e o falecimento deste ocorrido em
04/03/1987, de modo que fazia, à época, jus à concessão da pensão por morte, e, durante
todos esses anos, continuou a preencher os requisitos exigidos por lei.

É no mesmo sentido o entendimento que já vem sendo fixado nesta Turma deste E. Tribunal
Regional Federal: TRF-2 - AI 0007980-10.2017.4.02.0000 (2017.00.00.007980-0) - Turma
Espec. III - Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Data de decisão:
23/10/2017 - Data de disponibilização: 25/10/2017.

Voto por conhecer o Recurso e dar-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar
procedente o pedido autoral, condenando a FUNASA a restabelecer a pensão por morte em
nome da demandante, bem como ao pagamento de valores eventualmente devidos no curso da
ação. (...)

De fato, o acórdão embargado não se manifestou especificamente sobre a
questão preliminar apresentada pela autarquia na contestação e reforçada em contrarrazões,
assistindo razão à embargante nesse sentido. 

Todavia, os elementos dos autos demonstram que a FUNASA suspendeu a
pensão da autora para que ela comprovasse a qualidade de dependente da pensão deferida
pela Lei 3.373/1958 (Evento 1, OUT11) e o pedido formulado, na inicial, é no sentido de
supressão da suspensão do benefício. Assim, mostra-se manifesto o interesse de agir. 

Voto por conhecer os embargos de declaração da FUNASA e a eles dar
provimento para reconhecer a omissão suscitada, porém sem atribuir ao recurso efeitos
infringentes, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o julgado embargado. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000296476v15 e do código CRC b469d83b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001231-84.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDENICE FREITAS DE ANDRADE (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)
ADVOGADO: SAULA FELICIO GAMA (OAB ES017570)

RECORRIDO: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração da FUNASA e a eles dar provimento para reconhecer a omissão
suscitada, porém sem atribuir ao recurso efeitos infringentes, nos termos da fundamentação,
que passa a integrar o julgado embargado. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376162v2 e do código CRC abb5b918.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5003758-09.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALMIR TAVARES DE CARVALHO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor  em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 56) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o  pedido formulado no item 2 da
petição inicial, qual seja: “declarar a manutenção do contrato de financiamento com a Caixa".
Afirma que o pedido em questão é formulado com base no art. 39, II, da Lei nº 9.514/1997,
por meio do qual os arts. 29 a 41 do Decreto-lei nº 70/1966, que trata da cédula hipotecária,
são aplicáveis, subsidiariamente, às operações de financiamento imobiliário garantidas por
alienação fiduciária. E, consoante o art. 34 do mencionado Decreto-lei, o contrato de
financiamento não se extingue com a consolidação da propriedade do imóvel em nome da
instituição financeira, mas com a alienação em leilão público do bem, após a lavratura do
auto de arrematação. Assevera que, por tais fundamentos,  faz jus a continuar o pagamento do
presente contrato, bem como a renegociar ou quitar os valores em atraso, com o pagamento,
se for o caso, das parcelas em juízo. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

No caso, o autor ajuizou a ação objetivando (i) a suspensão de qualquer
procedimento de execução extrajudicial e realização de leilão do imóvel financiado, (ii) a
declaração da manutenção do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, e
(iii) a ordem de pagamento das parcelas vincendas, ainda que em juízo, nos termos do
contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. A sentença julgou improcedente a
pretensão inicial e esta TR/ES, ao apreciar o recurso inominado da parte autora, manteve a
decisão a quo sob os seguintes fundamentos:

"(...) A alteração da capacidade econômica do contratante se insere na seara da mera
expectativa de direito por parte da Autora e discricionariedade por parte da CEF, pois a CEF
não está obrigada a firmar acordo com o devedor e pode criar campanhas de incentivo,
mediante condições. As condições podem ser impostas pela CEF e o autor deve cumprir com
todas elas para fazer sua adesão ao Programa. Nada há de errado nisso e não cabe aqui
discutir sobre a justiça ou injustiça das condições impostas.

A única lei vigente entre as partes está no contrato firmado, onde cabem a ambas direitos e
obrigações. Se não há previsão contratual para tanto, não há como obrigar a CEF a firmar
acordo.
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De outro lado, o autor está inadimplente e não nega isso na inicial. E tampouco faz prova de
tê-las colocado em dia no curso desta demanda. O autor realmente está inadimplente e tal
conduta dá ensejo à execução extrajudicial, nos termos do Decreto Lei nº 70/66.

Destarte, não há direito adquirido a futuro acordo administrativo, por conseguinte, o autor
não encontra amparo legal ou contratual para seu pedido.

Face ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a
sentença de primeira instância por seus próprios fundamentos. (...)"

Como se observa, o acórdão embargado afastou toda a pretensão formulada na
inicial, não assistindo razão ao embargante ao suscitar omissão quanto ao pedido de
manutenção do contrato. 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000272915v6 e do código CRC cc96d87f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5003758-09.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALMIR TAVARES DE CARVALHO (AUTOR)
ADVOGADO: RODOLFO GOMES AMADEO (OAB ES012493)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376180v2 e do código CRC cba25500.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5000731-09.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANIZIO ALDO MARTINELLI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de reajuste da renda mensal de benefício previdenciário
com base no IPC-3i, em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006.  Alega a
recorrente a inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

VOTO

Eis o teor da sentença:

A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a revisão do benefício
previdenciário, ao argumento de que o réu teria usado índices que não
preservam seu valor real, como determina a Constituição da República de 1988
(CRFB/88).

Ao discorrer sobre a causa de pedir, a parte autora aduz que o art. 41-A da Lei n.
8.213/91 deve ser declarado inconstitucional, porque determina a correção dos
benefícios previdenciários segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), cuja formação leva em conta público-alvo cujo perfil de necessidades
básicas é distinto daquele dos aposentados. Acrescenta que o índice mais
adequado para a correção dos benefícios de aposentadoria seria o Índice de
Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), da Fundação Getúlio Vargas.

A parte autora, forte nessas razões, pede que o art. 41-A da Lei n. 8.213/91 seja
declarado inconstitucional e, por efeito, o INSS seja condenado a reajustar o
benefício previdenciário segundo o IPC-3i, bem como, ainda, a União seja
condenada à indenização dos danos morais advindos da fixação, pelo Poder
Legislativo, de índice que não atende ao art. 201, § 4º, da CRFB/88.

Feita essa breve síntese, deixo de relatar outros pormenores, como autoriza o
art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie por força do art. 1º da Lei n.
10.259/2001.

2.                FUNDAMENTAÇÃO

2.2.             Da prejudicial de mérito relativa à decadência e à prescrição
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O art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91 prevê prazo para que o beneficiário postule
a modificação de uma situação jurídica levada em conta no ato inicial de
concessão do benefício. Cuida, pois, de direito potestativo, sujeito à decadência.
O poder de exigir as prestações (obrigação de pagar) correspondentes a
eventuais diferenças decorrentes da revisão surge apenas reflexamente. Sendo
assim, filio-me aos que, nessa linha, sustentam que o prazo previsto no art.
103, caput, da Lei n. 8.213/91 é decadencial, e não prescricional.

De efeito, o aludido dispositivo legal estipula prazo para a “revisão” do ato de
concessão do benefício. A hipótese é diversa daquela dos autos, em que o autor
pretende apenas o recebimento daquilo que, como alega, lhe foi pago a menor,
em razão de incorreta aplicação de índices de correção monetária.

Ademais, o prazo do parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/91 – esse, sim,
prescricional – alcança a pretensão de haver prestações periódicas devidas, mas
ainda não pagas, vencidas há mais de 5 anos. Por evidente, não alcança o fundo
do direito, isto é, o direito ao benefício em si. Bem por isso, o prazo em apreço
também não se aplica à renúncia ao benefício em gozo (desaposentação), típico
exercício de direito potestativo.

Logo, aplica-se, na espécie, o art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91,
impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão ao
recebimento de diferenças relativas às prestações vencidas anteriormente ao
qüinqüênio que precedeu ao ajuizamento desta ação.

2.3.             Do mérito

A CRFB/88 não contém qualquer dispositivo que determine que a revisão dos
benefícios previdenciários seja feita na forma requerida pelo autor.

O §2º do art. 201 da CRFB/88 - que corresponde, após a Emenda Constitucional
n. 20/98, ao § 4º do mencionado artigo – é norma constitucional de eficácia
limitada, que remete ao legislador ordinário a fixação do critério e do índice de
reajuste dos benefícios.

Nessa linha, a preservação do valor real dos benefícios previdenciários se dá de
acordo com os índices estabelecidos pelo legislador ordinário, inexistindo
qualquer definição prévia, em sede constitucional, quanto à forma de reajuste,
como bem demonstra o aludido § 4º do art. 201 da Carta Magna, verbis:

Art. 201 [...]

§ 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

[Destaque acrescentado]
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O artigo 41, II, da Lei n. 8.213/91, bem como as sucessivas alterações na
legislação, adotou a preservação do valor real, de acordo com as futuras
definições legais.

Assim, originalmente, conforme critério da Lei n. 8.213/91, prevalecia o INPC,
o qual veio a ser substituído pelo IRSM (Índice de Reajuste do Salário Mínimo)
para todos os fins previstos naquele diploma. Subseqüentemente, por força da
Lei n. 8.880/94 (Plano Real), o reajustamento dos benefícios passou a ser
calculado pelo IBGE, com base no IPC-r, e, por fim, a MP n. 1.415/96, adotou o
IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A Lei n. 9.711/98, em seus artigos 12 e 15, estabeleceu os índices de reajuste de
7,76% e 4,81% para junho de 1997 e junho de 1998, respectivamente. A
Medida Provisória n. 1.824/99, estabeleceu o índice de 4,61% em junho de 1999
e a Medida Provisória n. 2.187-13, de 27/08/2001, estabeleceu o índice de
5,81%, em junho de 2000, dando nova redação ao art. 41 da Lei n. 8.213/91,
com a determinação de que os próximos reajustes fossem determinados por
regulamento.

O Decreto n. 3.826, de 01/06/2001, regulamentando o art. 41 da Lei n. 8.213/91,
estabeleceu o reajuste de 7,66% para junho de 2001. Posteriormente, o Decreto
n. 4.249/2002, também regulamentando o art. 41 da Lei n. 8.213/91, adotou o
índice de 9,20% para junho de 2002 e, finalmente, o Decreto n. 4.709/2003,
regulamentando o supracitado dispositivo, estabeleceu o índice de 19,71% para
junho de 2003.

A Medida Provisória n. 316/2006, convertida na Lei n. 11.430/2006, reajustou,
em 1º de agosto de 2006, os benefícios com data de início igual ou inferior a
30/04/2005, aplicando-lhes um aumento de 5,01% (cinco inteiros e um
centésimo por cento). A mais, referido ato legislativo determinou que o valor
dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do
reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de
início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.

Para o exercício de 2010, a Lei n. 12.254/2010, excepcionando o art. 41-A da
Lei n. 8.213/91, fixou critérios específicos de reajuste, previstos em seu art. 3º e
no respectivo anexo.

Considerando que o comando do art. 201, § 4º, da Constituição da República de
1988 remete à lei a fixação de critérios de reajustamento dos benefícios, não
vislumbro a inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei n. 8.213/91, nem dos
demais diplomas citados, os quais, com base em critérios oficiais, promoveram
reajustes no benefício da parte autora.
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Recentemente, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) orientou-se no
mesmo sentido, ao julgar recurso de apelação no processo n.
2015.50.01.128722-5, de cujo acórdão se extrai ementa com estes termos:

PREVIDENCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CRITÉRIOS
DEFINIDOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE ÍNDICES
DIVERSOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – O reajuste dos benefícios de prestação continuada concedidos pela
Previdência Social após a promulgação da Constituição Federal rege-se pelos
critérios definidos em lei.

II – Não procedem as postulações de reajuste baseadas em índices diversos dos
que foram estipulados na legislação que disciplina a matéria, porquanto não
cabe ao segurado o direito à escolha do percentual que, segundo o seu
entendimento, melhor reflita a recomposição do valor real do benefício.

III – Recurso desprovido.

(Apelação Cível no processo n. 0128722-67.2015.4.02.5001, TRF2, Primeira
Turma Especializada, Rel. Desembargador Federal Antônio Ivan Athié,
disponibilizado no e-DJF2R de 25/05/2016, com data de publicação em
30/05/2016)

Ao proferir voto no julgamento de referido recurso, o relator do processo,
desembargador federal Antonio Ivan Athié, ressaltou que é farta a
jurisprudência nos Tribunais Superiores no sentido da validade dos índices
aplicados aos reajustes de benefícios previdenciários. “O Supremo Tribunal
Federal, por seu órgão plenário, quando do julgamento do RE 376.846-SC,
concluiu que o INPC é o índice mais adequado para o reajuste dos benefícios”,
exemplificou.

“Devem, portanto, ser considerados válidos os critérios aplicados pela
legislação previdenciária para reajustar os benefícios mantidos pelo RGPS.
Assim sendo, não procedem as postulações de reajuste baseadas em índices
diversos dos que foram estipulados na legislação que disciplina a matéria,
porquanto não cabe ao segurado o direito à escolha do percentual que, segundo
o seu entendimento, melhor reflita a recomposição do valor real do benefício”,
concluiu o magistrado.

Perfilhando-me às razões de decidir expostas, concluo ser de rigor a rejeição do
pedido de condenação do INSS ao reajuste do benefício previdenciário da parte
autora por meio da aplicação de índice diverso daquele previsto no art. 41-A da
Lei n. 8.213/91.

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

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95), por estar em consonância com o entendimento desta Turma Recursal e do Supremo
Tribunal Federal (RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello, CJU 6-12-2002, p. 74).

Voto por conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316832v2 e do código CRC a7498e6b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000731-09.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANIZIO ALDO MARTINELLI (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO DE CARVALHO (OAB ES022099)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375833v2 e do código CRC 648bef48.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000419-27.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLEUSA MARIA NASCIMENTO AMARAL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de reajuste da renda mensal de benefício previdenciário
com base no IPC-3i, em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006. Alega a
recorrente a inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

VOTO

Eis o teor da sentença:

"Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da
Lei nº 10.259/2001.

Fundamento e Decido.

Da decadência.

O art. 103 da Lei nº 8.213/91 somente prevê prazo de decadência para a revisão
do ato de concessão de benefício previdenciário.

Nesse prisma, porquanto, pela presente demanda não se objetiva a revisão do
ato de concessão ou da renda mensal inicial, mas apenas a revisão de índice de
reajuste aplicado posteriormente à concessão do benefício, com a consequente
revisão da renda mensal atual do benefício, não há se falar em decadência.

Inicialmente, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, já decidiu,
reiteradas vezes, que os índices de reajustamento dos benefícios previdenciários,
para lhes preservar, em caráter permanente, o valor real, são aqueles fixados em
lei, nos termos do artigo 201, § 4º, da Constituição Federal. Em outras palavras,
segundo o Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no seu artigo 201,
§ 4º, deixou para a legislação ordinária a fixação de critérios de reajuste dos
benefícios previdenciários (Recurso Extraordinário 219.880/RJ).

Ainda, segundo o Supremo Tribunal Federal, a adoção, por lei, do INPC como
índice de reajuste dos benefícios previdenciários não ofende a norma do artigo
201, § 4º, da Constituição Federal:
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CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REAJUSTE. ART. 201,
§ 4º, DA CARTA MAGNA. I. - A adoção do INPC, como índice de reajuste dos
benefícios previdenciários, não ofende a norma do art. 201, § 4º, da Carta de
Outubro. II. - Agravo regimental prejudicado, no tocante à apreciação da
liminar, e, no mérito, provido, em razão do que decidido em Sessão Plenária, no
julgamento do RE 376.846, Relator o Min. Carlos Velloso. (STF; RE-AgR
376145; Relator: Ministro Carlos Britto; Primeira Turma; Fonte: DJ de
28/11/2003, pág. 15.)

Oportuno assentar também que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
já se firmou no sentido de que o reajuste dos benefícios previdenciários deve
obedecer aos critérios do artigo 41 e do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (artigo
41 revogado pela Lei nº 11.430/2006, e artigo 41-A incluído pela referida Lei nº
11.430/2006), os quais não ofendem as garantias constitucionais de
irredutibilidade do valor dos benefícios e de preservação do seu valor real.

Vale destacar, ainda, que é defeso ao Judiciário, que não exerce função
legislativa, aplicar índices de reajustamento dos benefícios previdenciários
diversos dos estabelecidos pelo legislador. A preservação do valor real dos
benefícios previdenciários ocorre com observância aos critérios e índices
estabelecidos em lei.

Ademais, ao debruçar-se sobre o tema, a Turma Nacional de Uniformização
assim se posicionou:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EQUIVALÊNCIA
NOS REAJUSTES DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E SALÁRIO DE
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. 2,28% e
1,75%. INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91. ENTENDIMENTO DO
STJ. INCIDENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. - Trata-se de incidente de
uniformização movido pela parte autora em face de acórdão da Turma Recursal
de Pernambuco, que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de
pagamento da diferença de 2,28% e 1,75%, em razão de reajuste concedido em
junho/1999 e maio/2004, respectivamente, vez que “a previsão foi de
atualização dos valores-teto com base no mesmo percentual dos reajustes dos
benefícios e não o oposto. Ou seja, não se garantiu, de forma alguma, a
correção dos benefícios com base nos mesmos índices aplicados
à revisão do teto, tal como almejado.”. - Alega o recorrente que não se trata de
reajuste de benefícios, apenas de recomposição da renda mensal em virtude da
adoção de um novo limitador, pelo que deve ser recuperada nos reajustes
posteriores do teto dos benefícios previdenciários, mormente no primeiro
reajuste após a concessão. Para demonstrar a divergência, apontou julgados da
TNU (processo n. 2003.33.00.712505-9) e da Turma Recursal de Santa
Catarina (Processos nº 2004.72.50.004675-0 e 2004.72.50.004674-8). - No
caso dos autos, a Turma Recursal de origem, assim estabeleceu, in verbis:
“(...)- Segundo alega a parte recorrente, o Poder Executivo promoveu, sem
autorização legislativa, aumento acima do limite de cobertura previdenciária
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no que toca ao teto dos benefícios em 06/1999 e em 05/2004. Por isso, entende
cabível a incorporação dos “aumentos reais” aplicados ao limite máximo do
salário-de-contribuição, o que equivaleria a uma diferença de 2,28% em
06/1999 e 1,75% em 05/2004. - Acontece, no entanto, que uma leitura atenta
dos dispositivos esclarece que a previsão foi de atualização dos valores-
teto com base no mesmo percentual dos reajustes dos benefícios e não o oposto.
Ou seja, não se garantiu, de forma alguma, a correção dos benefícios com base
nos mesmos índices aplicados à revisão do teto, tal como almejado. Como tem
afirmado os juízes em atuação no 1º grau dos JEFs de Pernambuco, a regra
das Emendas existe como garantia para os segurados de que seus benefícios
não serão diminuídos em razão do teto, mas não para garantir-lhe uma
paridade com o valor máximo. Além disso, a partir de 1991 a legislação
infraconstitucional, em atenção a comando da Carta Magna, passou a fixar os
indexadores a serem utilizados nos reajustes dos benefícios previdenciários, tais
como o INPC e o IRSM, vindo depois a URV, IPC-r, IGP-DI e outros. - O fato é
que não há qualquer previsão de equiparação ao percentual de majoração
concedido ao teto, sem falar que a jurisprudência pátria já se consolidou no
sentido de que a atualização se dará de acordo com o critério previsto na
legislação infraconstitucional, ainda que seja mero ato normativo do Executivo,
exatamente como vem ocorrendo, ante o teor da parte final do art. 201, § 2o,
atual § 4o, da Carta Magna. A propósito, vejamos o pensamento do Egrégio
STJ, aliás, citando precedente da nossa Suprema Corte, verbis: “(...) 5. O
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a aplicação dos
índices legais pelo INSS para o reajustamento dos benefícios previdenciários
não constitui ofensa às garantias da irredutibilidade do valor do benefício e da
preservação do seu valor real (RE nº 231.395/RS, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, in DJ 18/9/98). (...)”. (in Resp 490746/RS, Sexta Turma, DJ
15/12/2003, pg. 418, Rel. Min. Hamilton Carvalhido). - Destarte, a elevação
do teto dos benefícios previdenciários em percentual acima do reajuste não
autoriza a aplicação da diferença percentual, por ausência de previsão
nas EC 20/98 e 41/2003, até porque tal reajuste deve seguir os indexadores
definidos pela legislação ordinária, como pacificado na jurisprudência
pátria.”. - É do conhecimento desta Corte que a interpretação em conjunto dos
artigos 20, § 1º e 28, § 5º, ambos da Lei nº 8.212/91, indica que os valores dos
salários de contribuição devem ser reajustados na mesma época e com os
mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada. Disso não decorre que a ampliação da base de arrecadação da
seguridade social, feita mediante a fixação de novo teto para o salário de
contribuição, como ocorreu por ocasião das Emendas Constitucionais nº
20/1998 e 41/2003, acarrete o reajuste dos salários de contribuição na mesma
proporção do aumento do teto e, tampouco, implique o reajuste dos
benefícios. Embora o artigo 20 da Lei nº 8.212/91, em seu parágrafo primeiro,
estabeleça que os valores do salário de contribuição serão reajustados na
mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
benefícios de prestação continuada, não há que se dar interpretação de
reciprocidade, uma vez que os benefícios em manutenção têm seus reajustes
regulados pelo artigo 201, § 4º, da Constituição da República (Art. 201: § 4º -
É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter
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permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.). - A discussão
nos presentes autos está relacionada ao reajuste do limite máximo do salário de
contribuição - reajustamento integral - em período inferior àquele de reajuste
dos benefícios previdenciários, concedido pelas Portarias Ministeriais nº
5.188/99 (de junho/1999) e 479/04 (de maio/2004), o que representa um
equívoco, uma vez que o reajustamento deveria ser proporcional ao número de
meses compreendidos entre a data da promulgação das Emendas
Constitucionais e a do reajuste dos benefícios previdenciários, nos termos do
art. 41, da Lei nº 8.213/91 (“Art. 41 - Os valores dos benefícios em manutenção
serão reajustados a partir de 2004, na mesma data de reajuste do salário
mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu
último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento,
observados os seguintes critérios (...). - No entanto, o fato do reajuste do
salário de contribuição não ter seguido a sistemática de reajuste dos
benefícios previdenciários, não implica a irregularidade deste, mas a
irregularidade do reajuste do limite máximo do salário de contribuição. (...) -
Neste contexto, esta TNU, em sintonia com a jurisprudência do STJ, entende
por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos
benefícios de valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do
ADCT, porquanto há previsão legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991
para tanto. - Por conseguinte, CONHEÇO E DEIXO DE DAR PROVIMENTO
do incidente de uniformização.” (TNU, PEDILEF nº 05026900820134058311;
Relator JUIZ FEDERAL FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO
KOEHLER, DOU: 12/08/2016) (GN)

Nesse contexto, a pretensão autoral não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, RESOLVO O MÉRITO, REJEITANDO o pedido
formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC."

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95), por estar em consonância com o entendimento desta Turma Recursal e do Supremo
Tribunal Federal (RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello, CJU 6-12-2002, p. 74).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000327994v2 e do código CRC a93a78a3.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000419-27.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLEUSA MARIA NASCIMENTO AMARAL (AUTOR)
ADVOGADO: DIENE ALMEIDA LIMA (OAB ES005691)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375889v2 e do código CRC 32a45b0b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5009394-19.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DJALMA GASPARINI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Evento 35, Reclno 1) interposto pela parte
autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão e pagamento
das diferenças advindas da majoração do teto do benefício estabelecido pelas Emendas
Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, recalculando o valor atual do benefício da parte
autora. Contrarrazões no Evento 38, CONTRAZ1.

VOTO

Em 03/05/2008, o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional (aplicação do
teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício
concedido antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa
Corte, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra
decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria, previsto na EC nº. 20/98,
ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS
NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO.
EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO
INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo
Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda
interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao
exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se
declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia
constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente,
pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam
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interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances
para se dizer da existência ou ausência da retroatividade
constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da
Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n.
41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de
previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que
passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

 

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou
qualquer questionamento sobre a constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos
benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional, razão por que reputo como
inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a
pretensão do autor/recorrido era de manter seus reajustes de acordo com índices oficiais,
conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes, seja
ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas.
Cita, ainda, para fins de elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido,
que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o
novo valor deverá ser aplicado sobre o mesmo salário de benefício calculado
quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se
determinar a nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de
manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando da concessão do
benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do
RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto
previstas nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de
benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas, ultrapassam os novos
tetos. Ressalte-se que, no caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não
corresponde ao salário de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de
revisão.

No presente caso, o autor é beneficiário de aposentadoria especial desde
16/16/1981 e, portanto, um benefício concedido em período anterior à promulgação da
CF/88, cujos parâmetros limitadores do benefício eram componentes internos do
próprio cálculo, e como o componente externo "limite máximo de pagamento" e não se
aplicava à renda mensal inicial (RMI), mas sim à renda reajustada em momento
posterior à concessão do benefício. Deste modo, não há que se falar em limitação ao teto
vigente e direito de revisão.
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Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte
autora. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em
razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000317185v4 e do código CRC dad25a8e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5009394-19.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DJALMA GASPARINI (AUTOR)
ADVOGADO: JOÃO RODOLPHO DE ARAÚJO MATTOS (OAB SC033026)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação do recorrente vencido ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora
deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375873v2 e do código CRC 0bd2fddd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5000420-87.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GERUZA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (Evento 14, Reclno1),
alega, em síntese,  que o segundo benefício recebido a título de auxílio-doença teve seu valor
reduzido mas tratava-se de uma continuidade. Contrarrazões (Evento 20).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, na qual, em suma, pretende a parte autora a
condenação do réu a revisar o ato de concessão de seu benefício previdenciário
de auxílio-doença (NB 626.112.437-3).

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

Aduz a requerente, em síntese, que embora tenha deferido seu pedido de
prorrogação do benefício de auxílio-doença (NB 518.640.393-4), houve
equívoco quanto à renda mensal apurada.

Em sua peça de bloqueio, preliminarmente, argui a o INSS a inépcia da inicial.
No mérito, em linhas gerais, sustenta não haver razão nos argumentos da parte
autora para a revisão de seu benefício previdenciário. Pugna pela improcedência
do pedido.

Pois bem.

Analisando o arcabouço probatório coligido aos autos, entendo que não como
prosperar a pretensão autoral.

A uma, porque, diferentemente do que alegado na inicial, observa-se que não
houve a prorrogação do NB 518.640.393-4, o qual foi cessado em 19/11/2018,
haja vista o parecer contrário da perícia administrativa (fl. 02 do Evento 6 –
CONT3), mas sim a concessão de um novo benefício por incapacidade com
base no requerimento administrativo formulado em 20/12/2018. Ou seja, na
realidade, estamos diante da concessão de dois benefícios por incapacidade, os
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quais, ainda que sucessivos, em consonância com as normas de regência,
deverão ter, cada um, seu respectivo cálculo para apuração do salário-de-
benefício. Isto é, como bem defendido pela autarquia previdenciária, não há se
falar em direito de manutenção da RMI do NB 518.640.393-4, haja vista que
atualmente a requerente goza de um novo benefício por incapacidade (NB
626.112.437-3).

A duas, porquanto, em plena afronta ao disposto no artigo 373, I, do CPC, a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus, haja vista que não traz aos autos
qualquer elemento capaz de infirmar o cálculo utilizado pelo INSS, quando da
concessão do benefício de auxílio-doença (NB 626.112.437-3) em 20/12/2018.

Com fulcro no disposto no artigo 488 do CPC, deixo de acolher a preliminar
eriçada.

Dispositivo

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fulcro no art.
487, I, do CPC."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000320040v5 e do código CRC 0e4cd04b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000420-87.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GERUZA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS (AUTOR)
ADVOGADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO (OAB ES009734)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376148v2 e do código CRC d79aa23f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000881-81.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORGIANA DA COSTA SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de salário-maternidade. Em suas razões recursais
(Evento 23), a autora alega, em síntese, que (i) seu filho nasceu em 15/12/2012, (ii) a última
contribuição antes do parto ocorreu em 21/1/2011, conforme o extrato do CNIS e a anotação
na CTPS e (iii) a situação de desemprego involuntário foi comprovada pela CTPS e pelo
comprovante de cadastramento no Ministério do Trabalho e Emprego, realizado 14/5/2012.
Contrarrazões do INSS (Evento 26).

 

VOTO

A concessão do salário-maternidade pressupõe o preenchimento de dois
requisitos: a condição de segurada e o cumprimento do período de carência exigido. No caso
dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido por ausência de qualidade de segurada da
parte autora. 

Isso porque o nascimento de seu filho, Stêvão Áquila da Costa Santos, ocorreu
em 15/12/2012 (Evento 8, PET2, p.7) e consta, no CNIS (Evento 8, PET5, p.2), que
seu último vínculo empregatício antes do parto perdurou apenas até 21/1/2011. Dessa forma,
com a extensão da qualidade de segurado no período de graça (art. 15, inciso II, da Lei
8.213/91), a autora estaria resguardada somente até 15/3/2012.

Registre-se que foi acostado aos autos documento que comprova o
cadastramento no Ministério do Trabalho e Emprego, em 14/5/2012 (Evento 8, PET2, p.6), o
que possibilita a ampliação da qualidade de segurado pelo prazo de doze meses, nos termos
do art. 15, § 2º, da Lei 8.213/1991. Assim, ainda que o registro tenha ocorrido pouco depois
da perda da condição de segurada, percebe-se que a autora esteve, de fato, em situação de
desemprego, tendo em vista a ausência de registros no CNIS, o que foi posteriormente
formalizado com o registro no MTE.

No entanto, ainda que contasse com a qualidade de segurada exigida, percebe-se
que a autora não possuía, à época, a necessária carência de retorno. Sobre o requisito, a
Lei 8.213/1991, em seu artigo 25, inciso III, determina que:
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Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de
Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o
disposto no art. 26:

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII
do caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais.

Além disso, dispõe o art. 24, parágrafo único, do mesmo diploma legal, vigente
à época:

Art. 24. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a
essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado
contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um
terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência
definida para o benefício a ser requerido.

O vínculo de trabalho anterior da parte autora, com a sociedade empresária
Nogarol & Cia. Ltda., foi encerrado em 12/2/2008. O reingresso ao sistema previdenciário
ocorreu apenas em 1/12/2010. O vínculo se estendeu somente até 21/1/2011, ou seja, por
menos de dois meses (Evento 8, PET5, p.4).

Dessa forma, não tendo completado 1/3 (um terço) do número de contribuições
exigidas para fins de carência, não assiste direito à parte autora na concessão do salário-
maternidade pleiteado.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000305592v13 e do código CRC c7d5715e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000881-81.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORGIANA DA COSTA SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375989v2 e do código CRC acbfb6ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5003137-09.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANESSA GOMES APRIGIO XAVIER (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de salário-maternidade (segurada especial). 

Em suas razões recursais (Evento 31), a autarquia alega, em síntese, que
(i) considerando que o nascimento da filha da parte autora ocorreu em 23/3/2016, deveria
haver comprovação do exercício de atividade rural, pelo menos, nos dez meses anteriores ao
parto, (ii) a parte autora não apresentou início de prova material contemporâneo apto a
comprovar o desempenho da atividade rural, (iii) o documento referente à produção de 2016
contém declaração feita pela própria parte, o que não comprova a efetiva atividade rural, (iv)
a própria autora alega que trabalhou somente até jan/2016, sendo que sua filha nasceu em
23/3/2016, e (v) devem ser restituídos os valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada. 

Contrarrazões da parte autora (Evento 37).

VOTO

Inicialmente, destaca-se que a controvérsia, nos autos, limita-se à discussão a
respeito do exercício de atividade rural pela parte autora, em regime de economia familiar, o
que lhe proporcionaria o período de carência necessário à concessão do benefício pleiteado.

A concessão do salário-maternidade pressupõe o preenchimento de dois
requisitos: a condição de segurada e o cumprimento do período de carência exigido. No caso
específico da segurada especial, fica garantida a concessão do benefício, no valor de 1 (um)
salário mínimo, desde que comprovado o exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à fruição do benefício, conforme
dispõe o art. 39, § único, da Lei 8.213/1991.   

No caso, a autora, para demonstrar o exercício de atividade rural durante o
período de carência, apresentou, com a inicial, os seguintes documentos (em ordem de
juntada):

(i) documento de filiação ao Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Guaçuí/ES
(Evento 1, CERTNASC3, p.3), com data de admissão em 1/11/2016, declarando a profissão
de lavradora, na categoria de meeira.
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(ii) contrato de parceria agrícola (Evento 1, CERTNASC3, p.4), firmado entre
João Batista Borges, a autora e seu cônjuge, com início em 18/5/2016 e término em
18/10/2019, referente à cessão de 1 hectare de terra, contendo 3 mil pés de café, com cláusula
que declara que a parceira outorgada (autora) trabalha desde 1/4/2015 e seu esposo desde
1/2/2016 nessas condições, por meio de contrato verbal, tendo sido reconhecida firma em
28/11/2016.

(iii) declaração de exercício de atividade rural (Evento 1, OUT6, p.1-2), emitida
pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaçuí, em 2/3/2017, informando a profissão de
lavradora, na categoria de meeira, em regime de economia familiar, no Sítio São João, em
Divino de São Lourenço/ES, com exploração de 1 hectare de um total de 29 hectares,
realizando serviços da lavoura como apanhar café, plantar milho e feijão, fazer adubações e
capinar; os produtos cultivados incluem café, milho e feijão; do café são retirados 30 kg para
consumo familiar e o restante é comercializado; o feijão e a lavoura branca são somente para
a despesa.

(iv) nota fiscal de instrumentos de lavoura (Evento 1, OUT6, p.8),  emitida em
10/5/2016, discriminando a compra de rastelo, enxada, "vassourão", bota e chapéu de palha.

(v) comprovante de pedido de beneficiamento de café por maquinista (Evento 1,
OUT6, p.8), constando a quantidade de 15 sacos de café, pertencentes a João Batista Borges,
por intermédio de Vanessa Gomes Aprígio (autora), em 14/10/2015.

(vi) declaração de aptidão ao Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar), em nome da parte autora e de seu cônjuge, datado em 2017,
informando o exercício de atividade agrícola, em 1 hectare de terra, pertencente a João
Batista Borges.

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

O nascimento do filho da parte autora ocorreu em 23/3/2016 (Evento 1,
CERTNASC3, p.1), devendo ser comprovado o exercício da atividade campesina nos doze
meses anteriores, ou seja, pelo menos a partir de 23/3/2015.

Compulsando os autos, percebe-se que a documentação apresentada é relativa a
período posterior àquele que a parte autora pretende provar. O contrato de parceria agrícola
firmado com João Batista Borges (Evento 1, CERTNASC3, p.4), embora declare a existência
do negócio, na forma verbal, desde 1/4/2015, teve firma reconhecida apenas em 28/11/2016.

Da mesma forma, a filiação da parte autora ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Guaçuí ocorreu somente em 1/11/2016, assim como a nota fiscal apresentada,
relativa à compra de instrumentos de lavoura (Evento 1, OUT6, p.8), foi emitida em
10/5/2016.
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A sentença reconheceu a existência de início de prova material com base na
declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Evento 1, OUT9), emitida no ano de 2017 e apoiada em informações prestadas pela autora e
por seu cônjuge. No entanto, sendo o documento extemporâneo, datado em 2017, e elaborado
por meio de declarações unilaterais, além de não ter sido corroborado por qualquer outra
evidência, não é possível considerar que exista início de prova material suficiente.

Assim, assiste razão ao INSS em seu recurso, uma vez que a parte autora não
conta com a qualidade de segurada necessária à concessão do benefício.

Quanto à devolução dos valores pagos pela autarquia (Evento 40, OFIC1),
percebe-se que não houve comando decisório no sentido de deferir a tutela provisória
antecipada, mesmo porque as parcelas em questão são referentes a prestações vencidas, que
não comportam, portanto, a antecipação do pagamento. O dispositivo da sentença
determina apenas o seguinte:

(...)

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à
autora, o benefício salário-maternidade (segurado especial), no valor de 01
salário mínimo, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, desde a data do parto,
nos termos do art. 71 da Lei n.° 8.213/91, e a pagar o valor das prestações
vencidas, após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal.

Dessa forma, considerando que a decisão judicial não determinou a antecipação
dos efeitos da sentença, mas apenas o pagamento das prestações vencidas após o trânsito em
julgado, não há que se falar em revogação de tutela provisória antecipada, tratando-se,
portanto, de erro da própria autarquia.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
julgar improcedente a pretensão inicial. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307980v29 e do código CRC ee5877a1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5003137-09.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANESSA GOMES APRIGIO XAVIER (AUTOR)
ADVOGADO: MARLENE SERAFIN XAVIER (OAB ES016868)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão
inicial. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376063v2 e do código CRC e40741c6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5019878-30.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: JOCIMAR SALVADOR ROSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pela União em face
da sentença que (i)  extinguiu o feito sem a resolução de mérito com relação ao pedido de
suspensão dos efeitos do art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI/2017 e ao pedido de fixação de prazo
para o INSS comprovar o cumprimento da decisão judicial estabelecida na ação civil pública
nº 1012072-89.2018.401.3400, no sentido de receber, analisar e eventualmente conceder
pedidos de benefício referente aos períodos de defeso dos últimos 6 anos anteriores à
propositura da ação, e (ii) julgou procedente a pretensão inicial para o INSS e a
União processarem o pedido de registro apresentado pela parte autora no Evento 1 (PADM5)
e recepcionar e processar os requerimentos administrativos de seguro-defeso futuros, com o
deferimento dos pedidos no caso em que preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº
10.779/2003 (Lei do Seguro-Defeso de Pescador Artesanal).

Em suas razões (Evento 27), alega, em síntese, a União alega que (i) não consta
dos autos notícia ou documento que informe que ela se negou atender à solicitação do autor
para recadastramento de seu registro de pescador profissional, (ii) o objeto pretendido pela
parte autora na presente demanda não pode mais ser alvo da presente ação, haja vista que
a Administração Pública entendeu que os registros suspensos por questões administrativas e
pendentes de exame deveriam ser validados, porém, há uma exceção, não sendo concedida
a  validação do RGP nos casos da concessão do seguro-defeso em período defeso, de acordo
com a Lei nº 10.779/2003, (iii) nos casos em que o pedido se restringir tão somente à
reativação do RGP, é notório que ocorreu a perda do objeto, levando-se em conta que a
Portaria nº 1.625 traz mais benesses aos pescadores, (iv) o autor, por tais razões, não
tem interesse em acionar a tutela jurisdicional, pelo que requer a extinção do feito, (v) quanto
à concessão do seguro-desemprego em período defeso de que trata a Lei nº 10.779/2003, a
operacionalização atualmente compete ao  INSS, por força do art. 2º do citado normativo,
alterado pela Lei nº 13.134/2015, (vi) portanto, todos os pescadores que estejam com pedidos
administrativos pendentes de apreciação possuem, por força da referida portaria,validação de
seu registro e, a partir dele, podem solicitar os benefícios a que fizerem jus, segundo a
documentação apresentada, e (vii) a concessão do seguro-desemprego pelo período defeso
exige o RGP e outros documentos, que devem ser levados ao INSS para apreciação e, em
sendo o caso, deferimento do benefício.

O autor, em suas razões de Evento 31, alega, em síntese, que (i) que requereu,
ao INSS, a concessão de seguro-defeso em 7/12/2015, porém foi informado que não foi
encontrado registro em seu nome, (ii) mas essa recusa confronta uma decisão proferida pelo
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Juízo da 9ª Vara Federal Cível da SJDF (ação civil pública nº 1012072-89.2018.401.3400),
que determinou a concessão do seguro-defeso pelo INSS, devendo ser observados todos os
demais requisitos legalmente previstos, possibilitando a habilitação dos pescadores que
possuam protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional
Artesanal, ainda que anteriores a 2014, (iii) ou seja, para o recebimento do benefício, basta
que os mencionados protocolos deverão ser considerados como documento equivalente ao
registro a que se refere o art. 2º, inciso I, da Lei nº 10.779/2003, (iv) a unidade local do INSS
não só desrespeitou uma decisão judicial (ação civil pública) como também não observou o
Memorando-Circular nº 26 DIRBEN/INSS de 31 de julho de 2018, (v) conforme modificação
feita pela Lei nº 13.134/2015 na Lei nº 10.779/2003, compete ao INSS processar e habilitar o
seguro-defeso dos pescadores artesanais, iniciados a partir de 1º de abril de 2015, (vi) a Lei n°
10.779/2003, em seus arts. 1º e art. 2º, estabelece as condições e exigências para que o
pescador esteja apto a requerer o beneficio do seguro-desemprego, (vii) o pescador depende
de um ato estatal para se habilitar ao recebimento de um benefício que existe para assegurar
sua própria subsistência, (viii) ante o caráter alimentar do benefício em questão, é de se supor
que a Administração atuará com eficiência na emissão dos respectivos registros, porém restou
plenamente demonstrado que não foi o que ocorreu, sendo que a omissão/ineficiência da
Administração tem causado aos pescadores prejuízos irreparáveis, ameaçando sua própria
sobrevivência ao impedir o acesso ao seguro legalmente garantido, (ix) foi buscando
resguardar a própria subsistência dos pescadores que foi editada a Portaria de nº 1275, de 26
de julho de 2017, que, através de seu art. 1º, tornou válido os pedidos de registro ainda não
analisados e os suspensos, (x) as alterações promovidas pela Medida Provisória n° 665, de
30/12/2014, não afetaram a legitimidade da União para a presente demanda, primeiro porque
a nova redação do art. 2° da Lei n° 10.779/2003 transmitiu ao INSS apenas o recebimento e
processamento dos pedidos de seguro-defeso, cabendo ainda à União, seja via Ministério do
Comércio Exterior (conforme resoluções do CODEFAT), seja por meio Ministério da
Previdência Social (§ 4° do aludido artigo), o estabelecimento dos requisitos necessários ao
reconhecimento do direito ao benefício, (xi) quanto à inclusão do INSS no polo passivo da
ação, a Medida Provisória n° 665/2014 passou à autarquia previdenciária a competência para
gestão operacional dos pedidos de seguro-defeso, conforme nova redação do art. 2° da Lei n°
10.779/2003, (xii) cabe ao INSS receber e processar os pedidos de benefício, bem como
proceder à habilitação daqueles que atenderem às determinações normativas expedidas pela
União, (xiii)  para ter o direito de solicitar a habilitação necessitava do RGP, mas este não
fora emitido pelo órgão responsável  (à época  seria o MTE), (xiv) durante o período que é
imposto a restrição/proibição da extração do marisco, o ele ficou sem sua fonte de renda, haja
vista que, se for encontrada colhendo os mariscos, estaria incursa em crime ambiental, (xv)
não poderia requerer o benefício porque havia possibilidade de fazê-lo por inexistência de
RGP e de mecanismos que possibilitassem esse requerimento, (xvi) há muitos anos vem
aguardando a regularização de sua solicitação para receber o benefício, (xvii) diante da
inoperância dos órgãos ambientais, foram emitidas portarias (Portaria nº 1.275/2017 e
a Portaria nº 2.546/2018), que possibilitam a solicitação do benefício apenas por intermédio
do protocolo administrativo, e (xviii) o INSS já adotou as medidas necessárias ao
cumprimento da decisão judicial estabelecida na ação civil pública nº 1012072-
89.2018.401.3400, porém a agência de Guarapari se recusa a cumpri-la.

Contrarrazões do INSS de Evento 35. 

Contrarrazões do autor de Evento 37.
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VOTO

 A sentença extinguiu o processo, sem a resolução de mérito, com relação ao
pedido de suspensão dos efeitos do art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI/2017 e de fixação de prazo
para o INSS comprovar o cumprimento da decisão proferida na ação civil pública nº
1012072-89.2018.401.3400 e, no mérito, julgou procedente a pretensão inicial para
determinar a União e o INSS que processassem o pedido registrado pela parte autora de
seguro-defeso sob os seguintes fundamentos:

 (...)

Na presente demanda, a parte autora busca a declaração de nulidade do art. 3º da Portaria Nº
1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, bem como do art. 2º da Portaria 2.546/18 da Secretaria de
Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a validade de protocolos de
pesca, com o intuito de que sejam processados os pedidos de seguro defeso referentes aos
últimos 6 (seis) anos anteriores à propositura da ação.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

DAS PRELIMINARES ALEGADAS PELA UNIÃO E PELO INSS

1. DA ILEGITMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO INSS

A União Federal sustenta que compete ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
processar e habilitar o seguro defeso dos pescadores artesanais, iniciados a partir de 1º de
abril de 2015, conforme o disposto na Lei 13.134/2015. Entretanto, como se sabe, o órgão
gestor operacional responsável pelos recursos do pagamento do seguro desemprego (seguro
defeso para os pescadores artesanais) é o Ministério do Trabalho, de modo que não cabe
qualquer escusa de responsabilidade da União no caso em comento.

Noutro giro, há de se ressaltar que a parte autora busca a concessão de um benefício
previdenciário, não havendo que se falar em irresponsabilidade do INSS.

2. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

A União Federal alega a incompetência absoluta deste Juizado para julgar o caso em questão.
Aduz que a parte autora pretende a anulação de ato administrativo federal que tratou de seu
seguro-desemprego, devendo, assim, a lide ser julgada no Juízo Comum Federal, conforme o
disposto no art. 3º, § 1º, III da Lei 10.259/2001.

Tal argumento não merece prosperar. O que o requerente busca com a presente ação é a
concessão de um benefício de natureza previdenciária. Assim, somente seria o caso de
declaração de incompetência absoluta se a causa aqui discutida ultrapassasse o valor de 60
salários mínimos, uma vez que esse é o teto estipulado na Lei dos Juizados Especiais Federais.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E
JUÍZO FEDERAL COMUM. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. NOVO VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
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1 - A controvérsia instaurada nos presentes autos reside em determinar o juízo competente
para o processamento e julgamento de demanda em que a parte autora objetiva o pagamento
de seguro desemprego e de indenização por danos morais no valor de 60 (sessenta) salários
mínimos, em razão de ter sido negada, indevidamente, a concessão do seguro desemprego.

2 - No âmbito da Justiça Federal, a competência cível dos Juizados Especiais Federais
encontra-se regulada pelo artigo 3º, da Lei nº 10.259/01. A partir de uma interpretação
sistemática dos dispositivos supramencionados, infere-se a competência absoluta dos Juizados
Especiais Cíveis para processar, conciliar e julgar causas da competência da Justiça Federal,
de menor complexidade, com valor fixado até 60 (sessenta) sessenta salários mínimos, exceto
nas hipóteses descritas no citado artigo 3º, § 1º, da Lei nº 10.259/01.

3 - Havendo discrepância entre o valor atribuído à causa e o valor do proveito econômico
pretendido com a demanda, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o
magistrado, de ofício, adequar o valor da causa.

4 - No presente caso, afigura-se exagerada a atribuição do valor de R$ 39.910,00 (trinta e
nove mil e novecentos e dez reais) à causa, mormente porque, considerando que o valor total
das parcelas de seguro desemprego corresponde a R$ 5.818,80 (cinco mil, oitocentos e dezoito
reais e oitenta centavos), teria que se admitir uma condenação em, aproximadamente, R$
34.091,20 (trinta e quatro mil, noventa e um reais e vinte centavos) a título de indenização por
danos morais, para que houvesse correspondência entre o valor da causa e o proveito
econômico pretendido, o que se mostra desarrazoado, principalmente quando se tem como
parâmetro julgamentos recentes deste Tribunal Regional Federal em casos assemelhados.

5 - Declara-se competente para o processamento e julgamento da demanda o juízo
suscitante, do 1º Juizado Especial Federal de Volta Redonda/Seção Judiciária do Rio de
Janeiro. (TRF-2 - CC - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 201302010167938)

3. DA PRESCRIÇÃO

Como prejudicial de mérito, a União suscita a prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº
20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ocorre que, da análise dos autos, é possível perceber que o autor pleiteia o pagamento
referente às parcelas dos últimos 6 (seis) anos anteriores à propositura da ação. Assim, caso
seja reconhecido o direito autoral, haverá prescrição de apenas 1 (uma) parcela do seguro
defeso.

4. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta a União que o objeto pretendido pela parte autora na presente demanda não pode
mais ser alvo da ação judicial, já que, conforme as INFORMAÇÕES n.
00044/2017/CONJURMDIC/CGU/AGU, que versaram sobre hipótese análoga à presente, a
Administração Pública decidiu que os registros suspensos por questões administrativas e
pendentes de exame deveriam ser validados e assim fora feito.

Nesse caso, vejo que falta sim interesse de agir quanto ao pedido de nulidade dos art. 3º da
Portaria Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017 e art. 2º da Portaria 2.546/18 da Secretaria de
Agricultura e Pesca, tendo em vista o cumprimento da Decisão Judicial estabelecida na Ação
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Civil Pública nº 1012072- 89.2018.401.3400, conforme MEMORANDO-CIRCULAR Nº
26/DIRBEN/INSS (Evento 18, MEMORANDO3).

Decido como segue.

Sustenta o requerente que se dirigiu à Agência do INSS do município de Guarapari para
requerer seu seguro defeso, apresentando o protocolo datado de 07 de dezembro de 2013 e
todos documentos necessário para habilitação. Alega, ainda, que o responsável pela análise
informou que não foram encontrados registros para o CPF informado, conforme relatório
para análise do direito ao SDPA (cópia anexo).

Pois bem.

Como se sabe, o seguro defeso é uma assistência financeira temporária concedida
aos pescadores profissionais artesanais que, durante o período de defeso, são obrigados a
paralisar sua atividade para a preservação da espécie, sendo considerado um direito
fundamental social (art. 7º, II, da CF/88)

O pescador artesanal é considerado segurado especial, que nos termos do art. 11, VII, da Lei
8.213/91, é a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural
próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros, na condição de pescador artesanal ou a este assemelhado
que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida.

O § 14 do art. 9º, do Decreto 3.048/09, diz que:

Art. 9º [...]

§ 14. Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que: I - não
utilize embarcação; ou II- utilize embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº
11.959/2009. 

A Lei 10.779/03, que dispõe sobre a concessão do seguro desemprego ao pescador profissional
que exerce atividade pesqueira de forma artesanal, prevê:

Art. 1o: O pescador artesanal de que tratam a alínea “b”; VII, do art. 12 da Lei 8.212/91 e
alínea “b”, VII, do art. 11, da lei 8.213/91, desde que exerça sua atividade profissional
ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar,
fará jus ao benefício do seguro-desemprego, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal,
durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie.

 § 1o Considera-se profissão habitual ou principal meio de vida a atividade exercida durante o
período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor [...]

§ 3o Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o
defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do defeso
em curso, o que for menor.   

§ 4o Somente terá direito ao seguro-desemprego o segurado especial pescador artesanal que
não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira.     
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§ 5o O pescador profissional artesanal não fará jus, no mesmo ano, a mais de um benefício de
seguro-desemprego decorrente de defesos relativos a espécies distintas

O § 1o do art. 2º da citada norma, ainda diz que: “para fazer jus ao benefício, o pescador não
poderá estar em gozo de nenhum benefício decorrente de benefício previdenciário ou
assistencial de natureza continuada, exceto pensão por morte e auxílio-acidente”.

No caso em tela, o autor busca o pagamento do benefício seguro defeso referente aos 6 (seis)
anos anteriores à propositura da ação, ao argumento de que as exigências estabelecidas nos
art. 3º da Portaria Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017 e art. 2º da Portaria 2.546/18 da
Secretaria de Agricultura e Pesca ferem um direito fundamental.

Pois bem.

De início, esclareço que o INSS já adotou as medidas necessárias ao cumprimento da Decisão
Judicial estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072- 89.2018.401.3400 (MEMORANDO-
CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS - Evento 18, MEMORANDO3), que restringia a validade dos
protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Artesanal somente
após o ano de 2014, bem como proibia a utilização do referido documento para o
requerimento do seguro desemprego.  Nesse passo, conforme já dito em sede de preliminar,
não há qualquer interesse da autora quanto ao pedido de declaração de invalidade das
portarias mencionadas.

Ademais, da análise dos autos, percebo que não houve requerimentos administrativos
referentes ao seguro defeso nos últimos 6 (seis) anos, de modo que não cabe a este Juízo
avaliar os pedidos do requerente sem uma negativa prévia do INSS. Nesse pormenor,  há de se
reconhecer que essa pretensão não foi devidamente apresentada em âmbito administrativo,
realidade que, nos moldes da jurisprudência pátria, impõe a extinção do feito nesse ponto
pela ausência de interesse de agir:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem
de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento
ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever
legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura
o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
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intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar
acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir
e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural
informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC
10-11-2014) (destaquei)

Noutro giro, considerando que as restrições previstas nas Portarias Nº 1.275-SEI, de 26 de
julho de 2017 e Nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca criam condições
que inviabilizam o exercício de um direito previsto na Constituição Federal, decerto que a
presente demanda deve servir para que o autor seja amparado em caso de negativa do INSS
ao cumprimento da Decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1012072-
89.2018.401.3400.

 Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
conforme o disposto no art. 485, VI, do CPC, quanto aos pedidos de que:

sejam suspensos os efeitos do art. 3º da Portaria Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a fim de que não se restrinja os direitos
decorrentes da validade do registro outorgado legalmente, haja vista que o INSS já adotou as
medidas necessárias ao cumprimento da Decisão Judicial estabelecida na Ação Civil Pública
nº 1012072- 89.2018.401.3400 (MEMORANDO-CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS - Evento 18,
MEMORANDO3);

seja fixado prazo para o INSS comprovar nos autos da presente ação o cumprimento da desta
sentença, através de juntada aos autos de Memorando Circular ou cópia de publicação de ato
normativo interno determinando a todas as suas agências o cumprimento da medida, haja
vista que o INSS já adotou as medidas necessárias ao cumprimento da Decisão Judicial
estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072- 89.2018.401.3400 (MEMORANDO-
CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS - Evento 18, MEMORANDO3);

sejam condenados a União e o INSS a receber, analisar e eventualmente conceder pedidos de
benefício do pescador referente aos períodos de defeso dos últimos 6 (seis) anos anteriores à
propositura da ação, tendo em vista a ausência de requerimentos administrativos  de seguro
defeso nos autos;

seja declarada a nulidade do art. 3º da  Portaria Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, bem
como do art. 2º da Portaria 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca, na parte em que
restringe temporalmente a validade de protocolos de pesca, tendo em vista que já foi feito
mediante Decisão Judicial estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072- 89.2018.401.3400.
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A seguir, JULGO PROCEDENTES os demais pedidos, nos termos do art. 487, I, NCPC, para
condenar o INSS e a União Federal a:

       a) processar o pedido de registro apresentado pela autora no Evento 1, PADM5;

    b) recepcionar e processar os requerimentos administrativos de seguro defeso futuros, com o
deferimento dos pedidos no caso em que preenchidos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº
10.779 de 25 de novembro de 2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal).

Com base em uma cognição exauriente, e tendo em conta a probabilidade do direito alegado e
o perigo de dano ao resultado útil do processo, defiro o pedido de tutela de urgência apenas
com relação ao item “a”, a ser comprovado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

(...)

 De fato, muitos pescadores eram obrigados a trabalhar em situação irregular,
tendo em vista o fato de não conseguirem, no órgão competente, o Registro Geral de
Atividade Pesqueira (RGP), apesar de cumprirem todos os requisitos. Como não possuíam tal
registro, eram negados os benefícios do INSS (no caso, o seguro-defeso), uma vez que o ente
previdenciário não reconhece o RGPS em razão de mera solicitação.

Em razão disso, foi publicada, em 27 de julho de 2017, a Portaria nº 1.275-SEI,
tendo sido considerados válidos os registros suspensos ou ainda não analisados e
reconhecidos os protocolos de solicitação de registro como documentos válidos para o pleno
exercício da atividade de pesca; todavia, a Portaria estabeleceu que as regras não se
aplicavam para fins de requerimento do seguro-desemprego (seguro-defeso). Além disso,
a Portaria 2.546/2017 determinou que só seriam considerados válidos os protocolos de
solicitação expedidos a partir de 2014.

Em 23 de Julho de 2018, o juízo da 9ª Vara Federal do Distrito Federal, no bojo
da ação civil pública de n. 1012072-89.2018.401.3400, deferiu tutela de urgência para afastar
a aplicação do limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº. 2.546-SEI/2017, bem
como a restrição prevista no art. 4º, § 2º, da mesma Portaria.

De acordo com a referida decisão, comprovada a existência de protocolo de
solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal e inexistindo
análise por parte da Administração, resta demonstrada a ilegal omissão estatal, cabendo ao
Estado tomar as providências cabíveis para que a mencionada omissão não impeça o
exercício de direitos fundamentais pelos administrados. 

No caso, como bem destacou a sentença recorrida, nota-se que o  INSS já
adotou as medidas necessárias ao cumprimento da decisão judicial proferida na ação civil
pública nº 1012072-89.2018.401.3400 (MEMORANDO-CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS -
Evento 18, MEMORANDO3), que restringia a validade dos protocolos de solicitação de
Registro Inicial para Licença de Pescador Artesanal somente após 2014, bem como proibia a
utilização do referido documento para o requerimento do seguro-desemprego. 

Porém, o autor não comprovou que teria formalizado o seguro-defeso nos
últimos 6 anos, o que impede este Juízo de avaliar os pedidos iniciais sem a negativa prévia
do INSS. 
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Quanto às demais alegações dos recorrentes, a sentença bem analisou todas os
argumentos das partes e os elementos dos autos, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995). 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem
custas para a União. Condenação dos recorrentes vencidos ao pagamento de honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor do
autor ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000320164v45 e do código CRC fd459089.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5019878-30.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: JOCIMAR SALVADOR ROSA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE MARIA MASCARENHAS (OAB ES020930)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem custas para a União. Condenação
dos recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor ante o deferimento da AJG, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375723v2 e do código CRC a6f5488c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5007878-95.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA PAULINO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
procedente o pedido da parte autora para condenar a União à obrigação de efetuar o
processamento/pagamento do seguro-desemprego, em decorrência da demissão sem justa
causa ocorrida em 04/12/2017, conforme requerimento já formalizado através do nº
77499639733 e improcedente o pedido de indenização por danos morais. 

Alega o recorrente, em síntese, que (i) trabalhou como empregado de pessoa
jurídica no período de 19/01/2012 a 04/12/2017, ocasião em que foi demitido SEM JUSTA
CAUSA pelo empregador, conforme se afere na carta de demissão, termo de rescisão de
contrato de trabalho e termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho, (ii) em
21/12/2017, o Recorrente solicitou o benefício de seguro-desemprego através do
requerimento nº 7749963973 com previsão de recebimento de 05 (cinco) parcelas no valor de
R$ 1.643,72 (mil seiscentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) cada e data
prevista de pagamento a iniciar-se em 20/01/2018 e término em 20/05/2018, (iii) ocorre que,
em 26/12/2017, o Recorrente teve seu PIS bloqueado (Código 26 – Incompatível com a Lei
do Seguro-Desemprego), sob o argumento de que o trabalhador teria participado de PDV,
conforme TRCT, ou seja, teria se beneficiado de vantagens provenientes de programa de
demissão voluntária realizado pelo empregador, o que indiscutivelmente não aconteceu, (iv) o
dano moral fica perfeitamente caracterizado pelo dano sofrido pelo Recorrente ao ter seu
benefício negado por equívoco, expondo-o a um constrangimento ilegítimo.

VOTO

Acerca da matéria, assevero que a Constituição Federal em seu art. 7º, II,
protege o trabalhador do desemprego involuntário fornecendo, como meio de suprir suas
necessidades básicas e de sua família, o benefício do seguro desemprego. Em face da
necessidade de regulamentação do referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei nº
7.998/90, que em seu art. 2º e 4º dispõem:

Art. 2º O programa do seguro-desemprego tem por finalidade:

I - prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em
virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador
comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição
análoga à de escravo;
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II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego,
promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e
qualificação profissional.

Art. 4º O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador
desempregado, por um período máximo de 4 (quatro) meses, de forma contínua
ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, contados da
data de dispensa que deu origem à primeira habilitação. (Vide Lei nº 8.900, de
1994).

Portanto, é imprescindível para a concessão do benefício pleiteado, que o autor
esteja desempregado, em decorrência de dispensa sem justa causa. E a jurisprudência é
uníssona no sentido de que "o desemprego previsto pelo legislador como elemento
indispensável à concessão do seguro ora perseguido é o involuntário, que ocorre tão somente
nos casos de despedida sem justa causa e dispensa indireta, ou seja, rescisão do contrato de
trabalho por justa causa do empregador. Difere, assim, do que ocorre quando da adesão dos
funcionários aos programas de demissão voluntária, uma vez que pressupõem manifestação
volitiva do empregado quanto ao plano, como resposta ao incentivo e à indenização ofertada
pelo empregador" (REsp 590.684/RO, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 11.04.2005 p. 248).

No caso dos autos, observa-se que a parte foi contratada para trabalhar na
Samarco Mineração S.A. em 14/10/1992 e, após grave acidente ambiental que paralisou o
exercício da atividade pela empresa, foi submetido à demissão através do PDI – Plano de
Demissão Involuntário por ato unilateral do empregador.

Verifica-se expressamente no Termo de Rescisão do Contrato (evento 1,
COMP11) que o autor foi dispensado sem justa causa pelo empregador e, sendo este o caso,
verifico que restou devidamente configurado o requisito exigido pelo art. 3º da Lei 7.998/90
para a concessão do benefício do seguro desemprego.

E assim, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte
autora, sob a seguinte fundamentação:

"Pretende a parte autora que lhe seja reconhecido o direito de recebimento do
seguro-desemprego decorrente de dispensa sem justa causa ocorrida em
04/12/2017.   

Antecipação dos efeitos da tutela concedida na decisão constante no evento 9.

Confirmação do cumprimento da tutela juntada nos anexos 2 e 3 do evento 25.

É o breve relatório.

Sem preliminares.

Mérito
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Inicialmente, cabe destacar que não houve questionamentos quanto ao
cumprimento, por parte do autor, dos requisitos gerais para a concessão do
seguro-desemprego na data de sua demissão (período aquisitivo, prazo para
requerimento, etc). O que a União apontou na sua peça contestatória foi apenas
que a negativa de concessão do seguro-desemprego ter-se-ia dado apenas pelo
fato de que o Ministério do Trabalho e Emprego teria concluído que o autor
tinha aderido a um Plano de Demissão Voluntária - PDV e, por isso, não fazia
jus ao recebimento do benefício em questão.

Ocorre, entretanto, que a ré se encontra equivocada quanto a isso. Conforme foi
amplamente divulgado nos canais de imprensa local, bem como diante das
informações trazidas aos autos através dos documentos carreados à inicial,
percebe-se que a empregadora do autor (Samarco), após ter sofrido grande
impacto em seu funcionamento (devido ao acidente ambiental ocorrido na
cidade de Mariana/MG no ano de 2015), submeteu os seus empregados, após
negociações com as entidades representativas dos empregados, a dois tipos de
demissão: a) Plano de Demissão Voluntária - PDV (o empregado pedindo
demissão) e, b) Plano de Demissão Involuntária – PDI (o empregador formaliza
a dispensa sem justa causa).

Pois bem. Conforme ficou comprovado no Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho - TRCT juntado no anexo 10 do evento 1 (petição inicial), o autor foi
submetido a uma dispensa sem justa causa. Ou seja, embora tenha lhe sido
dada a oportunidade de adesão ao PDV, o autor não aderiu ao referido plano,
tendo sido então submetido ao PDI e, mesmo que lhe tenha sido garantida
alguma indenização, entendo que continua sendo configurada a situação
de dispensa sem justa causa, estando assim comprovada a exigência
estabelecida no caput do art. 3º da Lei nº 7.998/90 para os fins de concessão
do seguro desemprego.

Assim sendo, convenço-me de que a não liberação das parcelas do seguro
desemprego se deu por provável equívoco no preenchimento dos dados no
sistema do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  No referido sistema
consta que autor aderiu ao PDV, quando na verdade o autor foi submetido a um
PDI e, por consequência, foi dispensado sem justa causa, conforme informado
no TRCT juntado no anexo 10 do evento 1.

Diante disso, concluo que o autor faz jus ao recebimento do benefício de seguro
desemprego em decorrência da demissão sem justa causa ocorrida em
04/12/2017, conforme informações contidas na Comunicação de Dispensa
juntada no anexo 12 do evento 1. 

Dano Moral

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, inicialmente é preciso
considerar que o procedimento administrativo para concessão do benefício de
seguro desemprego encontra fundamento na legislação de regência e está
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sujeito, assim como os demais atos da Administração Pública, ao controle
jurisdicional, exercido com vistas aos princípios da legalidade e da
razoabilidade, que devem nortear as decisões administrativamente proferidas.

Nesse contexto, entendo que eventuais indeferimentos de pretensão do
administrado pela Administração (no que se inclui a cessação ou negativa de
concessão de benefício), muito embora representem atos passíveis de revisão
administrativa ou mesmo jurisdicional, não possuem, por si só, o condão de
provocar dano moral, tal qual doutrinariamente concebido, ressalvadas
circunstâncias excepcionais do caso concreto, que não vislumbro na hipótese
dos autos.

Dessa forma, observa-se que a Administração agiu pautada no princípio da
legalidade, diante da não comprovação cabal dos requisitos necessários à
concessão pela via administrativa, inexistindo a comprovação de qualquer abuso
na negativa da referida concessão.

Assim, certo é que a ilegalidade e a desproporcionalidade do ato administrativo
dão azo à sua revogação ou anulação e, conforme o caso, à responsabilização
civil do ente público. Ocorre que, no caso em exame, diante das causas de pedir
formuladas na inicial, às quais o pedido está vinculado, não vislumbro conduta
administrativa tendente a provocar dano moral, muito embora compreenda que a
postura questionada possa ferir as convicções pessoais da demandante ou
mesmo ser revista judicialmente, como ocorre no presente caso.

Assim sendo, não há como prosperar o pedido autoral de indenização por danos
morais.

Dispositivo

Por todo o exposto:

a) Mantenho a antecipação dos efeitos da tutela já concedida no evento 9 e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do
CPC/2015, para condenar a União à obrigação de efetuar o
processamento/pagamento do seguro-desemprego devido ao autor Marcus
Vinicius Souza Paulino, já qualificado na inicial, em decorrência da demissão
sem justa causa ocorrida em 04/12/2017, conforme requerimento já formalizado
através do nº 7749963973 (docs. juntados nos anexos 12 e 13 do evento 1 e nos
anexos 2 e 3 do evento 25);

b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais,
com base no art. 487, I, do CPC/2015."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. E o autor, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).
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No mais, quanto ao dano moral, é importante ressaltar que a sentença está em
consonância com o julgamento do PEDILEF 507558-39.2016.4.05.8500 (representativo de
controvérsia), que fixou a seguinte tese: "O cancelamento ou a suspensão indevida do
pagamento das parcelas alusivas ao seguro-desemprego não gera, “ipso facto”, o direito à
indenização por danos morais."

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344606v13 e do código CRC 6a742b14.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5007878-95.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA PAULINO (AUTOR)
ADVOGADO: MERCILIO ALFONSO FERREREZ (OAB ES030354)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e,
no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375891v2 e do código CRC 644fa5db.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5009709-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE LUIZ SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou
improcedente o pagamento das parcelas do seguro desemprego que foram suspensas. Alega a
parte autora (Evento 29, Reclno1), em síntese, que (i) manteve vínculo empregatício em 2016
na empresa Globo Prestação de Serviço de Limpeza LTDA, na qual laborou entre as seguintes
datas: 08/06/2016 e 03/12/2016 (conforme constante de CTPS e CNIS) e posteriormente, com
a empresa LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA, no período entre 01/12/2016 e 29/01/2017, (ii)
seu requerimento deu-se em 01/02/2017, ocasião em que o autor não estava exercendo
atividade remunerada nem vertendo qualquer remuneração, (iii) ao realizar o requerimento do
seguro-desemprego, o autor preenchia os requisitos exigidos para a concessão de tal
benefício, não participando de qualquer relação de emprego, (iv) eventuais erros na
construção do protocolo e na verificação dos elementos e das condições para a liberação do
auxílio, por parte da Administração Pública, não devem afetar o direito do autor que agiu
mediante os preceitos da boa-fé.

VOTO

Acerca da matéria, assevero que o benefício de seguro-desemprego encontra-se
disciplinado pela Lei nº 7.998, de 11.01.1990, que, segundo o art. 2º, tem o objetivo de:
"prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de
dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado
de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo"e"auxiliar os
trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações
integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional".

Referida Lei, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial
e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), estabelece em seu artigo 3º os requisitos
necessários à habilitação do benefício, que, com a redação dada pela Lei nº. 13.134, de 16 de
junho de 2015, passou a dispor o que seque:

Art. 3º Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador
dispensado sem justa causa que comprove:

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada,
relativos a: (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
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a) pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente
anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação; (Incluído pela
Lei nº 13.134, de 2015)

b) pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; e (Incluído pela
Lei nº 13.134, de 2015)

c) cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa,
quando das 

demais solicitações; (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação
continuada, previsto no Regulamento dos Benefícios da Previdência Social,
excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos na Lei nº 6.367,
de 19 de outubro de 1976, bem como o abono de permanência em serviço
previsto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua
manutenção e de sua família.

VI - matrícula e frequência, quando aplicável, nos termos do regulamento, em
curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional
habilitado pelo Ministério da Educação, nos termos do art. 18 da Lei no
12.513, de 26 de outubro de 2011, ofertado por meio da Bolsa-Formação
Trabalhador concedida no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela Lei no 12.513, de 26 de outubro
de 2011, ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica.

Pois bem, o fator de relevância neste processo, para fins de concessão de seguro
desemprego, é a existência ou não de desemprego involuntário do autor, no momento do seu
requerimento.

E, de acordo com informação consoante na CTPS do autor, ele manteve vínculo
com a empresa GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. no período
compreendido entre 08/06/2016 a 03/12/2016 e com a empresa LIMPESERVICE SERVIÇOS
LTDA. no período de 01/12/2016 a 27/01/2017.

Ora, considerando a demissão sem justa causa da empresa LIMPESERVICE
SERVIÇOS LTDA em 27/01/2017 (Evento 1, INIC1, fls. 11 e 12), a ausência de
comprovação de outros vínculos empregatícios e o requerimento do benefício em 01/02/2017,
após o último vínculo do autor (Evento 1, INIC1, fls. 05), é devida a concessão do benefício.
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Apesar do preenchimento equivocado do Relatório do Ministério do Trabalho e
Emprego, restou comprovado, nos autos, que o autor preenchia os requisitos legais para
recebimento do benefício, uma vez que na data do seu requerimento (01/02/2017), o autor
encontrava-se em situação de desemprego involuntário.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
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IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o
pagamento das outras parcelas referentes ao seguro-desemprego devido em razão do
desemprego involuntário supramencionado. Para a atualização das parcelas, determino a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331847v7 e do código CRC 20aabf93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5009709-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE LUIZ SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o pagamento das outras parcelas
referentes ao seguro-desemprego devido em razão do desemprego involuntário
supramencionado. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376134v2 e do código CRC fb54482c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5000736-40.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NELISA GALANTE DE MELO SANTOS (AUTOR)

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

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial. 

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese,  que (i) é segurada
obrigatória do INSS e só tomou conhecimento de tal fato após Aviso para Regularização de
Contribuições Previdenciárias emitido pela RFB, (ii) o plano simplificado pressupõe adesão
do segurado, todavia é ilegal e inconstitucional a norma infralegal que exige que tal opção se
dê apenas a partir do primeiro pagamento em dia, (iii) não fez qualquer pagamento ao INSS
relativo à competência de 01/2014 em diante (conforme exposto na inicial), porque está
fazendo a opção expressa pela aposentadoria apenas por idade, já que a União, através da
Receita Federal, não admite tal opção conferida pela lei, impondo que tal opção se dê apenas
com o pagamento da primeira competência em dia, (iv) a opção está sendo formalizada a
partir da competência 01/2014 com código de pagamento de n. 1163 (aposentadoria  por
idade), assim como determina a lei, (v) sendo segurada obrigatória, detém o direito ao
auxílio-maternidade, (vi) não está pagando o INSS com intuito de burlar normativo e se fazer
valer do direito ao salário-maternidade, (vii) foi compelida ao pagamento a partir da
competência 01/2014, conforme notificação e não pode  ser duplamente punida pela
morosidade do INSS em verificar as pendências de seus segurados, (viii) o salário-
maternidade é norma constitucional e não pode servir de baliza para o enriquecimento sem
causa, ainda mais da União, que receberá o que determinou, mas não cumprirá a
contraprestação obrigatória, (ix) a Constituição Federal estabelece a proteção à maternidade
como direito mais do que fundamental e, em seu art. 7º, inciso XVIII, fixa a licença à
gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento evinte dias, (x)
especificamente em relação à gestante, a Constituição Federal também fixou, no art. 10 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a estabilidade provisória desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, (xi) se trata de benefício
previdenciário atribuído a todas as seguradas inscritas no regime de previdência social, de
forma que abrange não apenas as empregadas, mas também as trabalhadoras autônomas
inscritas no regime de previdência social, (xiii) o salário-maternidade é o direito fundamental
que a mulher gestante tem, de receber seu salário integral, no período da sua licença à
maternidade, sendo esse salário, pago pela Previdência Social, (xiv) a licença-maternidade
passou a ser benefício previdenciário, (xv) se pagará por determinação do INSS/RFB as
contribuições atrasadas, deverá também ter em vista seus direitos nesse mesmo período de
cobrança, (xvi) a legislação impõe o recolhimento em dia de 10 contribuições mensais,sendo
que tal norma fundou-se no critério de evitar o pagamento de salário-maternidade em conluio
ou fraude contra a Fazenda Pública, pois seria simples para o cidadão retroagir
voluntariamente um pagamento para fazer jus ao recebimento, (xvii) o pagamento não está
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sendo efetuado de maneira a burlar a norma existente, (xviii) padece de razoabilidade e
proporcionalidade exigir o pagamento de parcelas em atraso e, ao mesmo tempo, negar
direitos deste tempo em atraso, (xix) as normas devem ser analisadas em sua hermenêutica de
alicerce, com proporcionalidade e razoabilidade e, assim, notório que  faz jus ao recebimento
do salário-maternidade, (xx) a obrigação do recolhimento pelo INSS gera um direito  em
receber o auxílio- maternidade sendo nítido que débitos e créditos são alusivos a ditames
previdenciários e podem/devem ser compensados, (xxi) no caso da não compensação, foi
requerido de forma subsidiária o pagamento do auxílio-maternidade que, de forma legal, deve
ser amparado, (xxii) os créditos do INSS, conforme a legislação, inclusive os oriundos de
contribuições arrecadadas para outros fundos ou entidades (terceiros), podem ser objeto de
parcelamento, como o caso, entre outros, de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD), Auto de Infração (AI), Notificação Para Pagamento (NPP) e Levantamento de
Débito Confessado (LDC), (xxiii) o parcelamento é concedido em até 4 parcelas mensais,
iguais e sucessivas, por competência em atraso, desde que o total não exceda o limite máximo
de 60 parcelas, e (xxiv) não se vislumbra qualquer óbice à determinação por essa TR  de que
o INSS/RFB providencie o parcelamento da dívida.

Contrarrazões de Evento 35. 

VOTO

A sentença ajuizou esta ação em face da União e do INSS objetivando (i) a
retificação de sua opção pelo Plano Simplificado da Previdência Social, mediante a aplicação
da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o salário mínimo nacional vigente, bem como a
retificação do cálculo dos débitos apresentados no valor total de R$ 6.166,06 atualizado
até 31/01/2018, (ii) a retificação do cálculo dos créditos apresentados, no valor total de R$
6.863,87 e, via de consequência, o direito de receber o valor de R$ 697,81 mais acréscimos
legais provenientes da diferença entre créditos e débitos,  (iii)  subsidiariamente, em não
sendo admitida a compensação acima referida, o parcelamento do débito em 60 parcelas
como permitido pela legislação vigente, sem aplicação de qualquer outra penalidade
sancionatória que não a atualização monetária e juros de mora, e (iv) por fim, o pagamento do
salário-maternidade.

A sentença reconheceu a ilegitimidade do INSS para figurar no polo passivo
desta ação e julgou improcedente a pretensão inicial sob a seguinte fundamentação:

(...) 1.1. Da Ilegitimidade do INSS

Consoante as disposições da Lei 11.457/2007, os atos inerentes ao pagamento e recolhimento
das contribuições previdenciárias foram transferidos à Secretaria da Receita Federal, o que
justifica a permanência exclusiva da União Federal (Procuradoria da Fazenda Nacional) no
polo passivo desta demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº
11.457/07. RECOLHIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
INSS. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CENTRALIZAÇÃO.
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LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FAZENDA NACIONAL. 1.Este processo foi
inicialmente distribuído à 1ª Turma Especializada em Direito Previdenciário, posteriormente
foi redistribuído para uma das Turmas Especializadas em Direito Tributário. Instaurado o
conflito de competência o Órgão Especial deste E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
por unanimidade, declarou competente esta Terceira Turma Especializada em Matéria
Tributária. 2. Uma vez que a Lei nº 11.457/07 transferiu à Secretaria da Receita Federal os
atos inerentes ao pagamento e recolhimento das contribuições previdenciárias, o INSS é parte
ilegítima para responder ao pedido de devolução das contribuições recolhidas ao Regime
Geral da Previdência Social. 3. O  pedido de restituição dos valores recolhidos indevidamente
à previdência social deve ser direcionado contra a União, já que a Lei nº 11.457/07 transferiu
à Secretaria da Receita Federal os atos inerentes ao pagamento e recolhimento das
contribuições previdenciárias. 4. Carecendo o INSS de legitimidade passiva nas demandas em
que a parte autora pretende a restituição de valores pagos indevidamente à previdência social,
uma vez que, de acordo com o art. 2º da Lei n.º 11.457/07, as contribuições previdenciárias
serão geridas pela Secretaria da Receita Federal e a representação judicial da União nos
feitos que contestem tais tributos compete à Procuradoria da Fazenda Nacional.
Consequentemente, o recurso da parte autora fica prejudicado. 5. Precedentes: STJ, REsp
1603575/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe
11/10/2017; TRF2, AC nº 2012.51.01.018144 1, Relator Desembargador Federal THEOPHILO
MIGUEL, Terceira Turma Especializada, DJE: 30/06/2017; TRF4, AC 5003774‐ 
77.2015.404.7016, Relatora Desembargadora Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA
MÜNCH, Segunda Turma, juntado aos autos em 19/07/2017. 6. Recurso do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   INSS provido para reformar a r. sentença em razão da
ilegitimidade da autarquia previdenciária para figurar no feito. Processo extinto com
fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. Recurso da parte autora prejudicado (TRF 2 – Nº
CNJ: 0005808-76.2014.4.02.9999. Rel: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCUS
ABRAHAM. Data de decisão 27/02/2018 Data de disponibilização 12/03/2018).

TRIBUTÁRIO. INSS. LEI N. 11.457/2007. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. CENTRALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Com o advento da Lei
n. 11.457/2007, as atividades referentes a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais vinculadas ao INSS foram transferidas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, órgão da União, cuja representação, após os prazos estipulados no
seu art. 16, ficou a cargo exclusivo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
eventual questionamento quanto à exigibilidade das contribuições previstas no nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212/91, ainda que em demandas que têm por
objetivo a restituição de indébito tributário. Recurso especial improvido. (STJ - REsp:
1355613 RS 2012/0249290-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de julgamento:
24/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014)

Posto ao largo da relação jurídica tributária, ilegítimo se mostra o INSS para figurar no polo
passivo deste processo, motivo pelo qual deve ser excluído. Com base no exposto, restam
prejudicadas as demais preliminares eventualmente suscitadas pela parte ora excluída.

1.2 - DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

De acordo com o julgamento do RE 566.621/RS, as ações de repetição ou compensação de
indébito ajuizadas a partir de 09.06.2005 devem observar o prazo prescricional de 05 (cinco)
anos. À luz desse entendimento, declaro prescritos os valores pagos anteriormente ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda.

Passo a análise do mérito propriamente dito.

2. - DO MÉRITO
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2.1 - DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Em síntese, pretende a autora, inicialmente, seja ratificada a opção da autora pelo Plano
Simplificado da Previdência Social, mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento)
sobre o salário mínimo nacional vigente. Aduziu, neste contexto, que pode optar/eleger o
Plano Simplificado da Previdência Social mediante a aplicação da alíquota de 11% sobre o
salário mínimo nacional vigente. 

Não assiste razão à autora neste ponto. 

Isto porque, conforme bem ressaltou a União Federal em sua contestação, o "Plano
Simplificado de Previdência Social" pressupõe adesão do segurado, conforme expressamente
indicado no §2º do art. 21 da Lei nº 8.212/91. Antes da formalização da opção, não há
qualquer particularidade na condição de segurado obrigatório do RGPS.

Com efeito, assim dispõe o art. 21, § 2º da Lei 8.212/91: 

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de
vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.            (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 1999).

I - revogado;           (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

II - revogado.         (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em
vigor desta Lei , na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.             (Redação dada pela Lei nº
9.711, de 1998).           (Renumerado pela Lei Complementar nº 123, de 2006).

§ 2o  No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário
de contribuição será de:         (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)  

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto
no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste
parágrafo;                 (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

II - 5% (cinco por cento):              (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006; e            (Incluído pela Lei nº 12.470, de
2011)     (Produção de efeito)

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.        
   (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção
da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de
contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá
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complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9% (nove por cento),
acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.                 (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 3o  O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o
tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de
contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante
recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual
pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art.
5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.            (Redação dada pela Lei nº 12.470, de
2011)        (Produção de efeito)

Ocorre que a opção pelo art. 21, § 2º da Lei 8.212/91 pela autora não pode se dar pelas vias
escolhidas pela mesma, ou seja, não pode se dar através de demanda judicial. Com efeito, o
art. 65, §§ 6º e 9º da IN RFB 971/2009 que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e
as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) assim dispõe de forma clara em seu art. 65, § 9º. Verbis:  

Art. 65. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é:

(...)

§ 6º O segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no § 11, que trabalhe por conta
própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, a partir da competência em que
fizer opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
contribuirá à alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição a que se refere o inciso III do § 1º do art. 54.

(...)

§ 9º Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6º pela utilização, no ato do
primeiro recolhimento, feito em dia, do código de pagamento específico para a opção
“aposentadoria apenas por idade". (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº
1867, de 25 de janeiro de 2019)

O § 9º do art. 65 da supracitada resolução é claro e inequívoco ao prever que a formalização
pela aliquota reduzida se dá apenas pelo primeiro recolhimento em dia, ou seja, sem atraso,
da contribuição previdenciária com código específico para a opção "aposentadoria apenas
por idade". 

Ressalte-se que não se trata, aqui, de vedação de acesso ao judiciário e tampouco de
exaurimento da via administrativa como condição para a apreciação, pelo Judiciário, do
direito sustentado pela autora. Na realidade, a opção pelo recolhimento simplificado segue
regras próprias, que devem ser obedecidas pelos segurados obrigatórios. Ademais, a União
Federal sequer chegou a ter conhecimento da intenção da autora de se submeter às referidas
regras especiais de tributação o que se daria, repita-se, através do recolhimento da primeira
contribuição, sem atraso, da alíquota menor através da competente guia de pagamento
disponibilizada aos contribuintes. 
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A autora pugnou, ainda, para que fossem ratificados os cálculos dos créditos apresentados, no
valor total de R$ 6.863,87 a título de contribuição simplificada prevista no art. 21, § 2º da Lei
8.212/91. Ora, em razão de todos o argumentos exposto acima, não tendo a autora observado
a formalidade de adesão ao recolhimento da alíquota reduzida de 11% repita-se, mediante o
primeiro recolhimento feito em dia com código especifico para tal, não há como se reconhecer
o débito no valor apontado pela requerente. 

Consta da inicial, ainda, que a requerente faz jus à licença maternidade em razão do
nascimento de seus filhos ocorrido em dezembro de 2014 e setembro de 2017 e, por tal motivo,
tem direito de receber o valor de R$ 697,81 mais acréscimos legais provenientes da diferença
entre os créditos de licença maternidade a que faria jus e débitos a título de contribuição
previdenciária. 

Mais uma vez não lhe assiste razão neste ponto. Inexiste qualquer crédito em favor da autora.
Em primeiro lugar, a requerente, mesmo sendo segurada obrigatória da previdência social, na
forma do 12, inciso V, alínea "h" da Lei 8.212/911 , manteve-se inerte sem recolher qualquer
contribuição à Previdência. 

Em segundo lugar, conforme bem ressaltado pela ré em sua contestação,  o art. 25, III, da Lei
nº 8.213/912 estabelece como condição para o auferimento do benefício da licença
maternidade pelos segurados individuais o recolhimento em dia de 10 contribuições mensais,
o que não foi atendido pela autora. A mesma, repita-se, não recolheu qualquer contribuição,
razão pela qual não pode afirmar a existência de crédito a título de licença maternidade em
seu favor.

Também consoante bem consignado pela União Federal, a compensação somente pode ser dar
entre créditos da contribuinte com débitos vincendos de períodos posteriores nos moldes do
que dispõe o art. 66 da  8.383/91, o que também não é o caso, pois os débitos apurados pela
RFB se referem a períodos anteriores, vencidos. 

Vejamos o que dispõe o citado art. 66:

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais,
inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente.                 (Redação dada pela Lei nº 9.069, de 29.6.1995)               (Vide Lei nº
9.250, de 1995)

 § 1º A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma
espécie.      

O art. 66 acima transcrito é claro ao prever que a compensação apenas pode se dar mediante
"pagamento indevido ou a maior de tributos ou contribuições federais" e com débitos
vincendos, ou seja, débito "correspondente a período subsequente". Na hipótese dos autos, não
houve qualquer pagamento de contribuição previdenciária pela autora, tampouco de forma
indevida ou a maior, razão pela qual a compensação pretendida pela autora, com débitos
vencidos, não se sustenta. 

Nesse mesmo sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário
do Col. STF, nos autos do RE 566621/RS, em 04/08/11, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/05, tendo considerado que o novo prazo de cinco anos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 242

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9069.htm#art66
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm#art39


26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 211/508

5000736-40.2018.4.02.5001 500000317900 .V7 JES10515© JES10515

para a repetição de indébito tributário deve ser aplicado às ações interpostas após a sua
vigência, que se iniciou em 09/06/05, tese albergada também no Eg. STJ (REsp 1269570/MG,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, DJ 04/06/12). 2. Hipótese em que se acham
fulminados pela prescrição os recolhimentos efetuados há mais de cinco anos, contados da
propositura da ação. 3. Consoante dispõe o art. 28, parágrafo 7º, da Lei nº 8.212/91, o décimo
terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição, sendo, pois, nítida a
feição remuneratória da prefalada rubrica, o que legitima a incidência da contribuição
previdenciária sobre a mesma. 4. O STF, nos autos do RE 478410/SP (DJe 14.05.2010),
decidiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-
transporte pago em pecúnia, já que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém o
benefício natureza indenizatória. (STJ, 1ª Seção, ERESP 816829/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Dje 25.03.2011). 5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº
1.111.164/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 534-C do CPC), assentou a
tese de que, em sede de mandado de segurança, é indispensável a comprovação dos
recolhimentos indevidos quando o pedido envolve elementos da própria compensação ou outra
medida executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação. 6. Direito à
compensação tão somente quanto aos recolhimentos efetivamente comprovados nos autos. 7.
Os montantes recolhidos indevidamente a título de contribuição patronal apenas podem ser
compensados com débitos VINCENDOS alusivos a tributos desta mesma espécie, quais
sejam, a cargo do empregador, nos termos da Lei nº 8.383/91, sendo inaplicável a
autorização prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96, em razão da vedação constante no
parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/07. 8. Pretensão do recorrente de compensação
antes do trânsito em julgado referente a outras verbas, sobre as quais não deve incidir a
contribuição previdenciária, resta inviavilizada, ante a inteligência do art. 170-A do Código
Tributário Nacional e a jurisprudência assentada pela 1ª Seção do Eg. STJ. 9. Apelação
desprovida e remessa oficial parcialmente provida.(APELREEX - Apelação / Reexame
Necessário - 0806950-72.2014.4.05.8100, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro,
TRF5 - Terceira Turma.)

Por derradeiro, não há como se reconhecer o direito da autora ao parcelamento em 60
(sessenta)parcelas como permitido pela legislação vigente, sem aplicação de qualquer outra
penalidade sancionatória que não a atualização monetária e juros de mora. 

Inexiste qualquer legislação que permita tal parcelamento e na forma postulada pela autora.
Ainda que assim não fosse, tal requerimento deveria ser feito em sede administrativa, o que
não restou demonstrado nos autos. 

Despiciendos, portanto, maiores comentários, resta patente que o pedido autoral merece ser
julgado improcedente. 

2. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, e por via
de consequência, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 487, I do CPC/2015. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. A autora, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. 
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
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gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000317900v7 e do código CRC 893635ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000736-40.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NELISA GALANTE DE MELO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE (OAB ES004743)
ADVOGADO: CECILIA ZANE SANTOS (OAB ES010776)
ADVOGADO: ERIKA HELENA LESQUEVES GALANTE (OAB ES011497)

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

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375923v2 e do código CRC 2426ecca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5007727-32.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PERLA BATISTA RANGEL DA ROCHA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face da sentença que
julgou procedente o pedido formulado por servidor público – técnico do Seguro Social - de
declaração do direito à progressão funcional com interstício de 12 meses, até a edição do
Regulamento previsto na Lei 11.501/2007. Alega, em síntese, equívoco de interpretação do
Juízo quanto à sucessão legislativa que regulamentou a matéria, aduzindo que, de acordo com
o propósito da Lei 11.501/2007, a primeira progressão funcional do servidor deve respeitar o
interstício mínimo de 18 meses de efetivo exercício em cada padrão, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade. Requer, eventualmente, a fixação dos juros de mora desde a citação e
com aplicação do índice previsto no art. 1º-F da Lei 11.960/09. Sem contrarrazões.

VOTO

Acerca da matéria debatida nos autos, observo que se encontra pacificado no
âmbito da Turma Nacional de Unificação o entendimento de que o lapso temporal a ser
aplicado para a progressão funcional e promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº
84.669/1980 que regulamenta a Lei nº 5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência
daria início à contagem do interstício de 18 meses ainda não foi editado. No sentido do
exposto, trago à colação os seguintes julgados da TNU:

(PEDILEF 50583815020134047100, Publicação05/02/2016, Relator JUIZ
FEDERAL DOUGLAS CAMARINHA GONZALES) ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO. INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES.
NECESSIDADE REGULAMENTADORA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença
que julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira de Técnico do Seguro
Social a cada interstício de 12 meses até que seja editado o regulamento previsto na Lei nº
11.501/2007, que alterou esse período para 18 meses. 2. Interposto incidente de
uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.
Alega que, por força da edição do Memorando-Circular nº 01 INSS/DRH, de 12-01-2010, o
INSS reconheceu a necessidade de processar as progressões funcionais de seus servidores –
já enquadrados na nova Carreira do Seguro Social instituída pela Lei nº 10.855, de 1º-04-
2004 –, mediante a adoção das normas aplicáveis aos servidores do antigo Plano de
Classificação de Cargos – PCC regido pela Lei nº 5.645, de 10-12-1970, até que fosse
editado regulamento específico para as progressões da Carreira do Seguro Social. Para
comprovar a divergência, acostou como paradigma julgado da Turma Recursal do Ceará.
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3. Incidente admitido na origem. Assim, os autos foram encaminhados à TNU e
distribuídos a este Relator. 4. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de
uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes
regiões ou em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de
Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça. 5. Comprovado o dissídio
jurisprudencial, conheço do incidente e passo ao exame do mérito. 6. Esta Turma Nacional
de Uniformização tem entendimento consolidado acerca da matéria. Segundo esta Corte, o
lapso temporal a ser aplicado para a progressão funcional e promoção é o de 12 meses
(segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a Lei nº 5.645/1970), uma vez que o
regulamento cuja vigência daria início à contagem do interstício de 18 meses ainda não foi
editado. Abaixo, o seguinte PEDILEF: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS. SUCESSÃO DE LEIS E
DECRETOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA CONFIANÇA. NECESSIDADE
REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face de acórdão da 5ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que, reformando parcialmente a
sentença monocrática, julgou procedente o pedido da parte autora condenando o INSS a
revisar as suas progressões funcionais respeitando o interstício de 12 (doze) meses, em
conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19, do Decreto nº 84.669/1980,
observando o referido regramento até que sobrevenha a edição do decreto regulamentar
previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...) 4.4 Pois bem. O regulamento cuja vigência
daria início à contagem do interstício de 18 (dezoito) meses ainda não foi editado. Sendo
assim, não assiste razão à recorrente, pois o lapso temporal a ser aplicado é o de 12 (doze)
meses. Ora, conforme a legislação acima transcrita, inexistente o citado regulamento,
devem-se observar as disposições aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de
Cargos de que trata a da Lei nº 5.645/1970, ou seja, aplica-se o prazo de 12 meses, segundo
o Decreto nº 84.669/1980, o qual, conforme já explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5
Atente-se que, ao estabelecer que “ato do Poder Executivo regulamentará os critérios
deconcessão de progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o
legislador limitar a imediata aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto
utilizou tempo verbal futuro para estipular que o regramento ali contido deveria ser
regulamentado. 4.6 Cumpre esclarecer que, embora não se possa conferir eficácia plena à
referida Lei, a progressão funcional e a promoção permanecem resguardadas, pois não
foram extirpadas do ordenamento jurídico, tendo havido apenas autorização para alteração
de suas condições. Ademais, não seria razoável considerar que, diante da ausência do
regulamento, não se procedesse a nenhuma progressão/promoção. Portanto, negar tal direito
à parte demandante seria o mesmo que corroborar a falha administrativa mediante a
omissão judicial. Cumpre observar também que, se a omissão beneficia o órgão incumbido
de regulamentar o tema, é imperioso reconhecer que o mesmo postergaria tal encargo “ad
aeternum”. 4.7 Neste cenário, mostra-se plenamente cabível a aplicação de regra
subsidiária, esta prevista pela própria legislação, conforme já esclarecido (Lei nº 5.645/70 e
Decreto nº 84.669/1980). (...) 5. Em verdade, ao fixar que o interstício deve ser contado a
partir de janeiro e julho, com efeitos financeiros a partir de setembro e março, o Decreto
ultrapassou os limites de sua função regulamentar, pois apontou parâmetros que só deveriam
ser estabelecidos pela lei em sentido formal. Tal encargo não foi delegado pelas Leis nos
10.355/2001, 11.501/2007 ou 10.355/2007, o que implica na violação do princípio da
isonomia, ao fixar uma data única para os efeitos financeiros da progressão,
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desconsiderando a situação particular de cada servidor, restringindo-lhe indevidamente o
seu direito. 6. Ora, se o servidor preencheu os requisitos em determinada data, por qual
razão a Administração determinaria que os efeitos financeiros respectivos tivessem início a
partir de data posterior, se o direito à progressão/promoção surgiu à época do implemento
das condições exigidas em Lei? 7.Neste momento, é importante registrar que o Decreto, na
qualidade de ato administrativo, é sempre inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por
tal motivo, afrontá-las ou inovar-lhes o conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da
progressão, tal como fixado pelo INSS, transgride o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal,
porquanto ofende o direito adquirido da parte autora, verificado no momento em que
preencheu todos os requisitos legais para a progressão. 8. Impende observar ainda que,
quanto à avaliação do servidor, a aferição do seu desempenho é meramente declaratória,
razão pela qual os efeitos financeiros da progressão funcional e da promoção devem recair
na data em que for integralizado o tempo, devendo este ser contado a partir do momento em
que entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego provimento ao Incidente de
Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500. Relator: Juiz Federal Bruno
Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015) 7. Ve-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se
dissonante do entendimento da TNU, razão pela qual deve ser reformado. 8. Incidente
conhecido e provido para reafirmar a tese no sentido de que o interstício a ser observado
para concessão das progressões funcionais e/ou promoções dos servidores civis da União e
das autarquias federais deve levar em conta o disposto na Lei nº 5.645/70 e no Decreto nº
84.669/80, até que seja editado o regulamento a que se refere o art. 8º da Lei nº 10.855/2004,
bem como que o marco inicial para contagem dos interstícios das referidas progressões e
promoções funcionais é a data do seu ingresso no órgão. 9. Considerando que a matéria é
exclusivamente de direito e visando a dar efetividade ao princípio da celeridade, que rege os
Juizados Especiais, acolho o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a
conceder as progressões funcionais da parte autora de acordo com os critérios mencionados,
desde a data em que entrou em exercício no INSS, pagando as diferenças atrasadas
decorrentes da revisão de suas progressões funcionais concedidas desde então. Respeitada a
prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, Lei 8.213/91), tais valores devem ser
corrigidos pelo INPC, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Determino o retorno dos autos
diretamente ao Juizado de origem para liquidação.

(PEDILEF 50583858720134047100, Publicação09/10/2015, RelatorJUIZ
FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEIS DE
NÚMEROS 10.855/2004 E 11.501/2007. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE
DEZOITO MESES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização
de Jurisprudência veiculado pela parte autora em face de acórdão exarado pela Quinta
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio
Grande do Sul, que, negando provimento ao recurso inominado interposto, entendeu correta
a sentença ao afirmar que a progressão funcional, a partir da vigência da Lei n.º
11.501/2007, deve obedecer ao interstício de 18 (dezoito) meses. Sustenta, a autora, em seu
pleito de uniformização, que, até a presente data, não houve a edição do decreto
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regulamentador dos critérios de concessão de progressão funcional de que tratam os arts. 7º
e 8º da Lei n.º 10.855/2004, com o que as progressões funcionais devem observar o
interstício de 12 (doze) meses, conforme disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19 do Decreto n.º
84.669/1980, subsidiariamente aplicáveis no caso concreto, até que sobrevenha,
definitivamente, a concreta regulamentação do instituto. Aponta como paradigma julgado do
STJ (REsp n.º 1.343.128 /SC).2. O Min. Presidente desta TNU admitiu o pleito nacional de
uniformização.

3. O paradigma apontado presta-se para o conhecimento do incidente.4. A
controvérsia gira em torno da aplicabilidade, diante da ausência de regulamentação
infralegal da matéria, da nova redação da Lei n.º 10.855/2004, conferida pelo art. 2º da Lei
n.º 11.501/2007, que trata do desenvolvimento na Carreira do Seguro Social, prevendo
interstício de dezoito meses de efetivo exercício. Entendo que, se não regulamentados os
critérios de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º da Lei n.º
10.855/2004, com a redação da Lei n.º 11.501/2007, tem direito a autora a ver respeitado o
interstício de 12 (doze) meses antes previsto, o qual, ante a situação delineada, deve ser
considerado ainda vigente (TRF4, AC 5066425-58.2013.404.7100, Terceira Turma, Relator
p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 18/06/2015). Ou seja, a
majoração do interstício para a progressão funcional instituída pela Lei n.º 11.501/2007
carece de auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa determinação de que a
matéria seja regulamentada. Dessa forma, até o advento de tal regulamentação, deve ser
aplicado o requisito temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze) meses. Mustatís
mutandis, é o que recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça quanto à
progressão funcional na carreira do magistério: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. PRESCINDIBILIDADE. LEI 11.784/2008.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que a progressão dos docentes da carreira do magistério
básico, técnico e tecnológico federal será regida pelas disposições da Lei 11.344/2006, com
duas possibilidades: por avaliação de desempenho acadêmico e por titulação, sem
observância do interstício, até a publicação do regulamento (Decreto 7.806/2012). 2.
Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.343.128/SC. 3.
Recurso Especial não provido. (REsp 1483938 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 27/11/2014) (grifei) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E
TECNOLÓGICA. REGRAS DE PROGRESSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 120, § 5º, DA
LEI N. 11.784/2008 E DAS REGRAS DE PROGRESSÃO DA LEI N. 11.344/2006 ATÉ O
ADVENTO DA REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 7.806/2012, DOU EM 18.9.2012).
MATÉRIA JULGADA PELO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP Nº
1.343.128/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL. 1. A questão relativa à declaração do
direito à progressão funcional por titulação, independentemente do preenchimento do
interstício, foi definitivamente julgada pela 1ª Seção no REsp 1.343.128/SC, de relatoria do
Min. Mauro Campbell, sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC, na sessão
de 12.6.2013 (acórdão não publicado), que confirmou o entendimento jurisprudencial do
STJ. 2. Na hipótese dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade a ensejar a integração do julgado. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no
REsp 1323912 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 01/08/2013)
(grifei) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO
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MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. LEI 11.784/08.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos sobre progressão
funcional de servidor público federal integrante da carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, atualmente regida pela Lei 11.784/08. 2. A progressão funcional tem
previsão no art. 120 da Lei 11.784/08, cujo § 5º dispõe que, "Até que seja publicado o
regulamento previsto no caput deste artigo, para fins de progressão funcional e
desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
aplicam-se as regras estabelecidas nos arts. 13 e 14 da Lei nº 11.344, de 8 de setembro de
2006". 3. Trata-se de nítida condição suspensiva de eficácia no que toca às novas regras
para o desenvolvimento na carreira em questão. Assim, enquanto pendente de
regulamentação, não podem ser aplicados os demais parágrafos do dispositivo citado, de
modo que a lei anterior, por remissão legal expressa, continua a reger a relação entre os
docentes e as Instituições Federais de Ensino no que tange à progressão funcional e
desenvolvimento na carreira. 4. Nesses termos, prevalecem as regras dos arts. 13 e 14 da Lei
11.344/06 relativamente ao período anterior ao advento do Decreto 7.806/12 (publicado no
DOU de 18/09/2012), que atualmente regulamenta os critérios e procedimentos para a
progressão dos servidores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.5. É o caso dos autos, em que o servidor, detentor do título de especialista,
ingressou na carreira na Classe D-I e pretende a progressão para a Classe D-II, situação
prevista no inciso II do art. 13 da Lei 11.344/06 ("Art. 13. A progressão na Carreira do
Magistério de 1º e 2º Graus ocorrerá, exclusivamente, por titulação e desempenho
acadêmico, nos termos de portaria expedida pelo Ministro de Estado da Educação: II - de
uma para outra Classe"), o que se fará independentemente de interstício, tal como preceitua
o § 2º do mesmo art. 13 ("§ 2º - A progressão prevista no inciso II far-se-á,
independentemente do interstício, por titulação ou mediante avaliação de desempenho
acadêmico do docente que não obtiver a titulação necessária, mas que esteja, no mínimo, há
dois anos no nível 4 da respectiva Classe ou com interstício de quatro anos de atividade em
órgão público, exceto para a Classe Especial"). Precedentes: AgRg no REsp 1.336.761/ES, 2ª
T., Min. Herman Benjamin, DJe 10/10/2012; REsp 1.325.378/RS, 2ª T., Min. Humberto
Martins, DJe 19/10/2012 REsp 1.325.067/SC, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJe 29/10/2012;
AgRg no REsp 1.323.912/RS, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe 02/04/2013. 6. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ n. 8/08. (REsp 1343128 / SC, Primeira Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 21/06/2013) (grifei) A questão também foi uniformizada pela TNU nos
termos do voto condutor do julgamento do Pedilef 5051162-83.2013.4.04.7100 (Relator
Bruno Carrá, j 15/04/2015). Dessa forma, tenho que a jurisprudência desta TNU deve ser
reafirmada no sentido de que a majoração do interstício para a progressão funcional
instituída pela Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, e, até o advento de tal
regulamentação, tem de ser aplicado o requisito temporal ainda vigente, qual seja, de 12
(doze) meses. 5. Em face de todo o exposto, nos termos da fundamentação, considero que o
pedido nacional de uniformização de jurisprudência veiculado pela parte autora merece ser
conhecido e provido.

Diante do entendimento adotado pela TNU e verificando-se que quanto ao
mérito a sentença recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, neste
ponto não merece reparos.
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Acerca da modificação dos juros, assevero que estes devem incidir da citação
inicial, nos termos do art. 405 do CC/02, e que quanto aos índices aplicáveis, adota-se o
posicionamento do STF quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading
case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da
Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com
relação aos juros de mora, ficou assentado, no referido julgado, que quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º
11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 
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Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento apenas para
determinar a incidência dos juros a partir da citação e com índices fixados no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, nos termos da fundamentação supra. Sem custas. Sem
condenação em verba honorária, nos termos do art. 55, caput, da Lei n 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000281267v5 e do código CRC b09e5f8f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5007727-32.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PERLA BATISTA RANGEL DA ROCHA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e, no mérito, dar provimento apenas para determinar a incidência dos juros a partir da
citação e com índices fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da
fundamentação supra. Sem custas. Sem condenação em verba honorária, nos termos do art.
55, caput, da Lei n 9.099/1995, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375807v2 e do código CRC e5a64f25.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5018144-44.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: YURI MARCIO E SILVA LOPES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo IFES em face de sentença que julgou
procedente o pedido condenando a ré na obrigação de pagar ao autor valores referentes a
progressão funcional das classes D304 para a D401 (Evento 1, PROM5). Alega a recorrente
(Evento 15, Reclno1) que o pedido deve ser julgado improcedente sob o fundamento de que
os valores devidos foram incluídos administrativamente como referentes à exercícios
anteriores e que o pagamento é norteado pelas diretrizes do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, nos termos da Portaria Conjunta n.2 de 22/12/2011, e que tais
orientações vinculam o orçamento público. Alega ainda necessidade de prévia dotação
orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal, requerendo subsidiariamente a
aplicação do art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

"Relatório dispensado.

O direito à percepção dos valores envolvidos não foi questionado, restando
incontroverso, portanto. A resistência reside na alegação de que não há verba
orçamentária para efetivar o pagamento. Ocorre que a não existência de verba
orçamentário-financeira caracteriza falta de observância ao princípio
constitucional do planejamento (art. 174 da CR/88) e não pode ser justificativa
para o não pagamento. Trata-se de invocar o princípio geral de direito segundo o
qual “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”. Uma falha (não inclusão
no orçamento por falta de planejamento) não pode servir de justificativa para
outra (não pagamento dos valores incontroversos). Na mesma linha, segue o
Enunciado nº 82 da TR/RJ:

A falta de pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, por ausência
de previsão orçamentária, caracteriza a existência de lide, sendo devido o
pagamento judicial, até mesmo em função do art. 100 da Constituição Federal.

Assim, não cabe a Administração obstar o recebimento de verbas de natureza
alimentar estabelecendo requisitos não previstos em lei. Além disso, não é
razoável admitir que a satisfação da pretensão fique na dependência do
cumprimento de trâmites internos da Administração, em especial quando já
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houve, na esfera administrativa, o reconhecimento do pedido, como comprova
os documentos juntados aos autos. Tal procedimento mostra-se flagrantemente
prejudicial aos interesses e necessidades da parte autora.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO. Condeno a ré a pagar à parte
autora os valores reconhecidos administrativamente, objeto da presente
demanda, devendo ser deduzidas eventuais parcelas já pagas
administrativamente sob o mesmo título, observado o limite da alçada.
Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e, após,
acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a contar da data em que
cada pagamento era devido."

Diante do exposto, vislumbra-se que a alegação de limitação orçamentária
somente se demonstraria razoável se a pretensão consistisse no pagamento da integralidade
das parcelas devidas no mesmo ano em que reconhecida, por ato administrativo, a existência
do débito, uma vez que, neste caso, não poderia o ente público ter incluído no orçamento
recursos para o pagamento de despesas que, em verdade, não se demonstrava líquida e certa.
Contudo, in casu, verifica-se que os valores são reconhecidamente devidos desde pelo menos
setembro de 2017, não sendo razoável que a autora aguarde indefinidamente o pagamento dos
valores devidos pela ré.

Por fim, quanto aos consectários, adota-se o posicionamento do STF quando do
julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o
qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
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aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.
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(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a atualização dos valores conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem
custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000325410v3 e do código CRC 64d302c2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5018144-44.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: YURI MARCIO E SILVA LOPES (AUTOR)
ADVOGADO: JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR (OAB ES027727)
ADVOGADO: DIEGO MORAES BRAGA (OAB ES025493)
ADVOGADO: EDUARDO COSTA NASSUR (OAB ES026009)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a atualização dos valores
conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custas e sem condenação em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376122v2 e do código CRC 6e7cae41.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5003582-93.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ANTELMO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo IFES em face de sentença que julgou
procedente o pedido condenando a ré na obrigação de pagar ao autor valores referentes a
progressão funcional das classes D201 para D202 e D202 para D301 (Evento 1, OUT5).
Alega a recorrente (Evento 15, Reclno1) que o pedido deve ser julgado improcedente sob o
fundamento de que os valores devidos foram incluídos administrativamente como referentes à
exercícios anteriores e que o pagamento é norteado pelas diretrizes do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, nos termos da Portaria Conjunta n.2 de 22/12/2011, e que
tais orientações vinculam o orçamento público. Alega ainda necessidade de prévia dotação
orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal, requerendo subsidiariamente a
aplicação do art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

"Relatório dispensado.

Preliminar falta interesse de agir. O pagamento pleiteado pela parte autora
refere-se à parcela de remuneração de exercício anterior devida e reconhecida
pela Administração, mas não paga. Mostra-se evidente a resistência da
Administração a efetuar o referido pagamento pelo simples fato da sua não
efetivação. Preliminar rejeitada.

Mérito. O direito à percepção dos valores envolvidos não foi questionado,
restando incontroverso, portanto. A resistência reside na alegação de que não há
verba orçamentária para efetivar o pagamento. Ocorre que a não existência de
verba orçamentário-financeira caracteriza falta de observância ao princípio
constitucional do planejamento (art. 174 da CR/88) e não pode ser justificativa
para o não pagamento. Trata-se de invocar o princípio geral de direito segundo o
qual “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”. Uma falha (não inclusão
no orçamento por falta de planejamento) não pode servir de justificativa para
outra (não pagamento dos valores incontroversos). Na mesma linha, segue o
Enunciado nº 82 da TR/RJ:
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A falta de pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, por ausência
de previsão orçamentária, caracteriza a existência de lide, sendo devido o
pagamento judicial, até mesmo em função do art. 100 da Constituição Federal.

Assim, não cabe a Administração obstar o recebimento de verbas de natureza
alimentar estabelecendo requisitos não previstos em lei. Além disso, não é
razoável admitir que a satisfação da pretensão fique na dependência do
cumprimento de trâmites internos da Administração, em especial quando já
houve, na esfera administrativa, o reconhecimento do pedido, como comprova
os documentos juntados aos autos. Tal procedimento mostra-se flagrantemente
prejudicial aos interesses e necessidades da parte autora.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO. Condeno a ré a pagar à parte
autora os valores reconhecidos administrativamente, objeto da presente
demanda, devendo ser deduzidas eventuais parcelas já pagas
administrativamente sob o mesmo título, observado o limite da alçada.
Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e, após,
acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a contar da data em que
cada pagamento era devido."

Diante do exposto, vislumbra-se que a alegação de limitação orçamentária
somente se demonstraria razoável se a pretensão consistisse no pagamento da integralidade
das parcelas devidas no mesmo ano em que reconhecida, por ato administrativo, a existência
do débito, uma vez que, neste caso, não poderia o ente público ter incluído no orçamento
recursos para o pagamento de despesas que, em verdade, não se demonstrava líquida e certa.
Contudo, in casu, verifica-se que os valores são reconhecidamente devidos desde pelo menos
setembro de 2014, não sendo razoável que a autora aguarde indefinidamente o pagamento dos
valores devidos pela ré.

Por fim, quanto aos consectários, adota-se o posicionamento do STF quando do
julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o
qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
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citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a atualização dos valores conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem
custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000325311v8 e do código CRC 96c2142c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5003582-93.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ANTELMO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)
ADVOGADO: THIAGO SOARES CALHAU (OAB ES012784)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a atualização dos valores
conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custas e sem condenação em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376124v2 e do código CRC b69b6901.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5002422-33.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ROBERTO BRITO PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES em face da sentença que julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer o direito da parte autora à promoção para para a Classe
Titular na Carreira de Magistério Superior, para todos os efeitos, na data de 21/04/2017, data
do cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses na classe antecedente. Em suas
razões recursais (Evento 17, Reclno1), alega, em síntese,  que (i) a progressão funcional
vertical dos servidores membros da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico encontra disciplina no art. 14 da Lei 12.772/2012 e que considerando a
cumulatividade dos requisitos legais, quais sejam, o cumprimento do interstício de 24 (vinte e
quatro) meses de efetivo exercício e a aprovação em avaliação de desempenho, é evidente
que a norma legal não considerou suficiente, o mero exercício da função pública, por
determinado período de tempo, para fins de progressão funcional, (ii) se compete à autoridade
administrativa privativamente a regulamentação da progressão e promoção dos servidores
públicos federais em questão, não cabe ao Poder Judiciário interferir no âmbito de atribuições
de Poder Executivo e invadir a discricionariedade, (iii) que, apesar do autor buscar a
retroatividade dos efeitos financeiros da sua concessão, tanto o Ministério do Planejamento
quanto o Ministério da Educação já haviam se pronunciado no sentido de que os seus efeitos
se davam à data da portaria de concessão e (iv) o STF terminou o julgamento da questão de
ordem das ADIs 4357 e 4425, definindo a questão da modulação dos efeitos da decisão
dessas ADIs e que o art. 1º-F da Lei 9.494 foi declarado constitucional pelo STF, em relação
às parcelas anteriores à data da requisição do precatório/RPV. Contrarrazões (Evento
20, CONTRAZ1).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, sob a seguinte
fundamentação:

"Relatório dispensado.

Sem preliminares, passo ao mérito.

O ponto controvertido é a data de início da promoção do autor, bem como os
respectivos efeitos financeiros, para a Classe Titular na Carreira de Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Isso porque o reconhecimento do
direito à promoção em questão já foi reconhecida administrativamente pela ré.
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Pois bem. O desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico é regulada pela Lei 12.772/2012, que assim prevê em
seus artigos 14 a 15, in verbis:

Art. 14.  A partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal, o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico ocorrerá mediante progressão funcional e promoção, na
forma disposta nesta Lei.

§ 1o  Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor
para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra
subsequente, na forma desta Lei.

§ 2o  A progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e
observará, cumulativamente:

I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo
exercício em cada nível; e

II - aprovação em avaliação de desempenho individual.

§ 3o  A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses no último nível de cada Classe antecedente àquela para a qual se
dará a promoção e, ainda, as seguintes condições:

I - para a Classe D II: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;

II - para a Classe D III: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;

III - para a Classe D IV: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;

IV - para a Classe Titular:

a) possuir o título de doutor;

b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e

c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de
ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional
relevante, ou de defesa de tese acadêmica inédita.

§ 4o  As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins
de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato do Ministério da
Educação e do Ministério da Defesa, conforme a subordinação ou vinculação
das respectivas IFE e deverão contemplar as atividades de ensino, pesquisa,
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extensão e gestão, cabendo aos conselhos competentes  no âmbito de cada
Instituição Federal de Ensino regulamentar os procedimentos do referido
processo.

Art. 15.  Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que
atenderem os seguintes requisitos de titulação farão jus a processo de aceleração
da promoção: (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)

I - de qualquer nível da Classe D I para o nível 1 da classe D II, pela
apresentação de título de especialista; e

II - de qualquer nível das Classes D I e D II para o nível 1 da classe D III, pela
apresentação de título de mestre ou doutor.

Parágrafo único.  Aos servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em 1o de março de 2013 ou na data de
publicação desta Lei, se posterior, é permitida a aceleração da promoção de que
trata este artigo ainda que se encontrem em estágio probatório no cargo.

Art. 15-A.  O efeito financeiro da progressão e da promoção a que se refere
o caput do art. 14 ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o
interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na
carreira.   (Incluído pela Lei nº 13.325, de 2016)

De acordo com referido normativo, são requisitos para obtenção da promoção
para a Classe Titular na aludida carreira: a) o cumprimento do interstício de 24
(vinte e quatro) meses na classe antecedente; b) o título de doutor; c) avaliação
de desempenho individual; e d) aprovação de memorial.

Ora, não há qualquer exigência de requerimento administrativo do servidor para
a concessão da promoção. Por essa razão, não é cabível penalizar o servidor
simplesmente pelo fato de que a Administração Pública não cumprir com suas
obrigação quanto os procedimentos exigidos para a promoção. 

Ademais, o Poder Regulamentar da Administração Pública deve se restringir a
complementar as leis e garantir sua efetiva aplicação, não podendo extrapolar os
limites legais criando direitos ou obrigações. 

Assim sendo, entendo que a Lei nº 12.772/2012 não condicionou a promoção à
regulamentação ou ao requerimento formal do servidor e reconheço que a
data da promoção do autor deverá corresponder a data do cumprimento do
requisitos legais relativos ao cumprimento do interstício e a obtenção do título
de doutor, bem como os efeitos financeiros decorrentes desse promoção.

Por fim, cabe ressaltar, também, que o próprio legislador ordinário (em
momento posterior aos fatos relativos a este caso concreto) se deu conta do
entendimento aqui esposado nestes autos e promoveu, através da publicação da
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Lei nº 13.325/2016, a inclusão do artigo 15-A à referida Lei nº 12.772/2012
(acima transcrito).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer o direito da
parte autora à promoção para a Classe Titular na Carreira de Magistério
Superior, para todos os efeitos, na data de 21/04/2017, data do cumprimento do
interstício de 24 (vinte e quatro) meses na classe antecedente. Condeno, ainda, a
ré a pagar a parte autora as diferenças remuneratórias até a data do deferimento
administrativo da promoção. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo
IPCA-E e, após, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a contar da
data em que cada pagamento era devido."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos.

Acerca da matéria debatida nos autos, observa-se que a progressão na carreira
de Magistério é regulada pela Lei 12.772/2012 e que, de acordo com referido diploma, são
requisitos para obtenção da progressão na aludida carreira: a) aprovação em avaliação de
desempenho individual; e b) o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de
efetivo exercício no nível respectivo.

No entanto, o IFES sustenta a necessidade de prévio requerimento
administrativo do interessado para a concessão da progressão funcional. Acontece que o
prévio requerimento do servidor não é o único meio apto a ensejar a concessão da progressão
funcional, tendo em vista que a Lei nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe em seu art. 5º que “O processo
administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado”.

Destarte, o fato do autor não ter formulado requerimento administrativo de
progressão funcional no mesmo dia em que preencheu os requisitos não constitui, por si só,
óbice ao deferimento da progressão desde aquela data, ante a possibilidade de o processo
administrativo ter início de ofício pela autoridade competente.

Ademais, o Poder Regulamentar da Administração Pública deve se restringir a
complementar as leis e garantir sua efetiva aplicação, não podendo extrapolar os limites
legais criando direitos ou obrigações, ou seja, por outras palavras, regulamentos e resoluções
não podem estabelecer restrições que a lei não fez, sob pena de invadir a competência do
Poder Legislativo.

Desta feita, considerando que a Lei 12.772/2012 não estabeleceu prazo limite
para que o servidor pleiteie sua progressão na carreira de magistério e sendo possível à
Administração Pública concedê-la ex officio, o termo inicial a ser aplicado para fins de
progressão funcional na carreira de magistério é a data em que o servidor público de fato
implementou os requisitos legais para tanto. Além disso, não devem ser impostas restrições
ao pagamento retroativo dos valores referentes à progressão funcional alcançada
pelo servidor, tendo em vista que aludida lei também não estabeleceu tal restrição. Neste
sentido, já decidiu o E. STF e TRF/s, de que são exemplo os seguintes julgados:
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TRT. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF.

1. Não se configura prescrição do fundo de direito se este não foi formalmente
negado pela Administração; assim, aplica-se o entendimento constante da
Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior a propositura da ação".

2. O acórdão do Tribunal de origem decidiu que os atos administrativos
concessivos de ascensão profissional possuem efeitos retroativos à data em que
o servidor completou o processo de avaliação, pois o reconhecimento dos
cumprimentos dos requisitos próprios tem natureza estritamente declaratória; e
é irregular a resolução administrativa que limitou indevidamente direitos
garantidos por lei por ultrapassar seus limites normativos. Como não houve
específico ataque a esses fundamentos autônomos, aplica-se o entendimento da
Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1338512/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
DECRETO Nº 2.565/98. LEI Nº 9.266/96. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Consolidou-se o entendimento de que o artigo
5º do Decreto nº 2.565/98, ao determinar que “os atos de progressão (...)
deverão ser publicados até o último dia do mês de janeiro, vigorando seus
efeitos financeiros a partir de 1º de março do mês subsequente”, exorbitou os
limites estabelecidos pela Lei nº 9.266/96. Os efeitos financeiros da progressão
funcional dos agentes de polícia federal ocorrem a partir da data do
implemento das condições legais, já que a lei não os condicionou a mais.
Aplicabilidade do Decreto nº 2.565/98 afastada, no ponto. Os decretos
regulamentadores não podem, sem base legítima, mudar as condições
estabelecidas para a incidência do benefício. Apelação provida. (TRF2 - AC
201351011283973. RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL GUILHERME
COUTO. DATA DA DECISAO 17/11/2014)

AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. Os efeitos financeiros da progressão
funcional devem retroagir à data de implemento dos requisitos. A forma de
incidência dos acréscimos legais, o que faço consoante a tranquila
jurisprudência desta Corte e do STJ. Aplica-se ao caso o disposto no art. 1º-F
da Lei nº 9.494 /97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 /09, devendo ser
utilizado, desde a vigência desta, para fins de atualização do débito, o índice de
atualização monetária das cadernetas de poupança. É reiterado o entendimento
acerca do descabimento da pretensão de desmembrar tal índice em correção
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monetária e juros de mora, para que esta somente seja aplicada após a citação,
uma vez que a sua fórmula de cálculo não guarda correspondência estrita com
tais conceitos. Respeitados, pois, os arts. 12 da Lei 8.177 /91; 1º da MP 567 /12
convertida na Lei 12.703 /12; 205 do CPC ; 219 do CC5º e 37 da CRFB/88 .
(TRF4 - AGRAVO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO REEX
50189409620124047100 RS 5018940-96.2012.404.7100. DATA DE
PUBLICAÇÃO: 04/03/2013).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao recorrente, uma vez
que, de acordo com o disposto no art. 405 do Código Civil Brasileiro, os juros de mora
incidem desde a citação inicial.

No que tange ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do
STF quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão
geral, segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
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do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Por fim, quanto ao erro material na sentença, assiste razão à parte recorrente,
uma vez que o autor é integrante da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico - EBTT e não da Classe Titular na Carreira de Magistério Superior.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a incidência de juros a partir da citação e a atualização dos valores conforme o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e para reconhecer o direito da parte autora à promoção
na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT. Sem custas
e sem condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000326025v8 e do código CRC 9555eeef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5002422-33.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ROBERTO BRITO PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: THIAGO SOARES CALHAU (OAB ES012784)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a incidência de juros a partir
da citação e a atualização dos valores conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e
para reconhecer o direito da parte autora à promoção na Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT. Sem custas e sem condenação em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376126v2 e do código CRC 79536752.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5009910-73.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO HENRIQUE PINTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES em face da sentença que julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer o direito da parte autora à promoção para para a Classe
Titular na Carreira de Magistério Superior, para todos os efeitos, na data de 01/03/2013, data
entrada em vigor da Lei 12.772/2012. Em suas razões recursais (Evento 19, Reclno1), alega,
em síntese,  que (i) a progressão funcional vertical dos servidores membros da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico encontra disciplina no art. 14 da Lei
12.772/2012 e que considerando a cumulatividade dos requisitos legais, quais sejam, o
cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício e a aprovação
em avaliação de desempenho, é evidente que a norma legal não considerou suficiente, o mero
exercício da função pública, por determinado período de tempo, para fins de progressão
funcional, (ii) se compete à autoridade administrativa privativamente a regulamentação da
progressão e promoção dos servidores públicos federais em questão, não cabe ao Poder
Judiciário interferir no âmbito de atribuições de Poder Executivo e invadir a
discricionariedade, (iii) que, apesar do autor buscar a retroatividade dos efeitos financeiros da
sua concessão, tanto o Ministério do Planejamento quanto o Ministério da Educação já
haviam se pronunciado no sentido de que os seus efeitos se davam à data da portaria de
concessão e (iv) o STF terminou o julgamento da questão de ordem das ADIs 4357 e 4425,
definindo a questão da modulação dos efeitos da decisão dessas ADIs e que o art. 1º-F da Lei
9.494 foi declarado constitucional pelo STF, em relação às parcelas anteriores à data da
requisição do precatório/RPV. Contrarrazões (Evento 22, CONTRAZ1).

VOTO

O ponto controvertido é a data de início da promoção do autor, bem como os
respectivos efeitos financeiros, para a Classe Titular na Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico e a sentença julgou procedente o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

"Relatório dispensado.

Sem preliminares, passo ao mérito.

O ponto controvertido é a data de início da promoção do autor, bem como os
respectivos efeitos financeiros, para a Classe Titular na Carreira de Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Isso porque o reconhecimento do
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direito à promoção em questão já foi reconhecida administrativamente pela ré.

Pois bem. O desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico é regulada pela Lei 12.772/2012, que assim prevê em
seus artigos 14 a 15, in verbis:

Art. 14.  A partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal, o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico ocorrerá mediante progressão funcional e promoção, na
forma disposta nesta Lei.

§ 1o  Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor
para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra
subsequente, na forma desta Lei.

§ 2o  A progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e
observará, cumulativamente:

I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo
exercício em cada nível; e

II - aprovação em avaliação de desempenho individual.

§ 3o  A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses no último nível de cada Classe antecedente àquela para a qual se
dará a promoção e, ainda, as seguintes condições:

I - para a Classe D II: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;

II - para a Classe D III: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;

III - para a Classe D IV: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;

IV - para a Classe Titular:

a) possuir o título de doutor;

b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e

c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de
ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional
relevante, ou de defesa de tese acadêmica inédita.
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§ 4o  As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins
de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato do Ministério da
Educação e do Ministério da Defesa, conforme a subordinação ou vinculação
das respectivas IFE e deverão contemplar as atividades de ensino, pesquisa,
extensão e gestão, cabendo aos conselhos competentes  no âmbito de cada
Instituição Federal de Ensino regulamentar os procedimentos do referido
processo.

Art. 15.  Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que
atenderem os seguintes requisitos de titulação farão jus a processo de aceleração
da promoção: (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)

I - de qualquer nível da Classe D I para o nível 1 da classe D II, pela
apresentação de título de especialista; e

II - de qualquer nível das Classes D I e D II para o nível 1 da classe D III, pela
apresentação de título de mestre ou doutor.

Parágrafo único.  Aos servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em 1o de março de 2013 ou na data de
publicação desta Lei, se posterior, é permitida a aceleração da promoção de que
trata este artigo ainda que se encontrem em estágio probatório no cargo.

Art. 15-A.  O efeito financeiro da progressão e da promoção a que se refere
o caput do art. 14 ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o
interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na
carreira.   (Incluído pela Lei nº 13.325, de 2016)

De acordo com referido normativo, são requisitos para obtenção da promoção
para a Classe Titular na aludida carreira: a) o cumprimento do interstício de 24
(vinte e quatro) meses na classe antecedente; b) o título de doutor; c) avaliação
de desempenho individual; e d) aprovação de memorial.

Ora, não há qualquer exigência de requerimento administrativo do servidor para
a concessão da promoção. Por essa razão, não é cabível penalizar o servidor
simplesmente pelo fato de que a Administração Pública não cumprir com suas
obrigação quanto os procedimentos exigidos para a promoção. 

Ademais, o Poder Regulamentar da Administração Pública deve se restringir a
complementar as leis e garantir sua efetiva aplicação, não podendo extrapolar os
limites legais criando direitos ou obrigações. 

Assim sendo, entendo que a Lei nº 12.772/2012 não condicionou a promoção à
regulamentação ou ao requerimento formal do servidor e reconheço que a
data da promoção do autor deverá corresponder a data do cumprimento do
requisitos legais relativos ao cumprimento do interstício e a obtenção do título
de doutor, bem como os efeitos financeiros decorrentes desse promoção.
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Por fim, cabe ressaltar, também, que o próprio legislador ordinário (em
momento posterior aos fatos relativos a este caso concreto) se deu conta do
entendimento aqui esposado nestes autos e promoveu, através da publicação da
Lei nº 13.325/2016, a inclusão do artigo 15-A à referida Lei nº 12.772/2012
(acima transcrito).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer o direito da
parte autora à promoção para a Classe Titular na Carreira de Magistério
Superior, para todos os efeitos, na data de 01/03/2013, data entrada em vigor da
Lei 12.772/2012. Condeno, ainda, a ré a pagar a parte autora as diferenças
remuneratórias até a data do deferimento administrativo da promoção. Tal valor
deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e, após, acrescido de juros de
mora de 0,5% ao mês, ambos a contar da data em que cada pagamento era
devido."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos.

Acerca da matéria debatida nos autos, observa-se que a progressão na carreira
de Magistério é regulada pela Lei 12.772/2012 e que, de acordo com referido diploma, são
requisitos para obtenção da progressão na aludida carreira: a) aprovação em avaliação de
desempenho individual; e b) o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de
efetivo exercício no nível respectivo.

No entanto, o IFES sustenta a necessidade de prévio requerimento
administrativo do interessado para a concessão da progressão funcional. Acontece que o
prévio requerimento do servidor não é o único meio apto a ensejar a concessão da progressão
funcional, tendo em vista que a Lei nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe em seu art. 5º que “O processo
administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado”.

Destarte, o fato do autor não ter formulado requerimento administrativo de
progressão funcional no mesmo dia em que preencheu os requisitos não constitui, por si só,
óbice ao deferimento da progressão desde aquela data, ante a possibilidade de o processo
administrativo ter início de ofício pela autoridade competente.

Ademais, o Poder Regulamentar da Administração Pública deve se restringir a
complementar as leis e garantir sua efetiva aplicação, não podendo extrapolar os limites
legais criando direitos ou obrigações, ou seja, por outras palavras, regulamentos e resoluções
não podem estabelecer restrições que a lei não fez, sob pena de invadir a competência do
Poder Legislativo.

Desta feita, considerando que a Lei 12.772/2012 não estabeleceu prazo limite
para que o servidor pleiteie sua progressão na carreira de magistério e sendo possível à
Administração Pública concedê-la ex officio, o termo inicial a ser aplicado para fins de
progressão funcional na carreira de magistério é a data em que o servidor público de fato
implementou os requisitos legais para tanto. Além disso, não devem ser impostas restrições

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 247



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 243/508

5009910-73.2018.4.02.5001 500000324388 .V7 JES10769© JES10873

ao pagamento retroativo dos valores referentes à progressão funcional alcançada
pelo servidor, tendo em vista que aludida lei também não estabeleceu tal restrição. Neste
sentido, já decidiu o E. STF e TRF/s, de que são exemplo os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TRT. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF.

1. Não se configura prescrição do fundo de direito se este não foi formalmente
negado pela Administração; assim, aplica-se o entendimento constante da
Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior a propositura da ação".

2. O acórdão do Tribunal de origem decidiu que os atos administrativos
concessivos de ascensão profissional possuem efeitos retroativos à data em que
o servidor completou o processo de avaliação, pois o reconhecimento dos
cumprimentos dos requisitos próprios tem natureza estritamente declaratória; e
é irregular a resolução administrativa que limitou indevidamente direitos
garantidos por lei por ultrapassar seus limites normativos. Como não houve
específico ataque a esses fundamentos autônomos, aplica-se o entendimento da
Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1338512/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
DECRETO Nº 2.565/98. LEI Nº 9.266/96. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Consolidou-se o entendimento de que o artigo
5º do Decreto nº 2.565/98, ao determinar que “os atos de progressão (...)
deverão ser publicados até o último dia do mês de janeiro, vigorando seus
efeitos financeiros a partir de 1º de março do mês subsequente”, exorbitou os
limites estabelecidos pela Lei nº 9.266/96. Os efeitos financeiros da progressão
funcional dos agentes de polícia federal ocorrem a partir da data do
implemento das condições legais, já que a lei não os condicionou a mais.
Aplicabilidade do Decreto nº 2.565/98 afastada, no ponto. Os decretos
regulamentadores não podem, sem base legítima, mudar as condições
estabelecidas para a incidência do benefício. Apelação provida. (TRF2 - AC
201351011283973. RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL GUILHERME
COUTO. DATA DA DECISAO 17/11/2014)

AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. Os efeitos financeiros da progressão
funcional devem retroagir à data de implemento dos requisitos. A forma de
incidência dos acréscimos legais, o que faço consoante a tranquila
jurisprudência desta Corte e do STJ. Aplica-se ao caso o disposto no art. 1º-F
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da Lei nº 9.494 /97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 /09, devendo ser
utilizado, desde a vigência desta, para fins de atualização do débito, o índice de
atualização monetária das cadernetas de poupança. É reiterado o entendimento
acerca do descabimento da pretensão de desmembrar tal índice em correção
monetária e juros de mora, para que esta somente seja aplicada após a citação,
uma vez que a sua fórmula de cálculo não guarda correspondência estrita com
tais conceitos. Respeitados, pois, os arts. 12 da Lei 8.177 /91; 1º da MP 567 /12
convertida na Lei 12.703 /12; 205 do CPC ; 219 do CC5º e 37 da CRFB/88 .
(TRF4 - AGRAVO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO REEX
50189409620124047100 RS 5018940-96.2012.404.7100. DATA DE
PUBLICAÇÃO: 04/03/2013).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao recorrente, uma vez
que, de acordo com o disposto no art. 405 do Código Civil Brasileiro, os juros de mora
incidem desde a citação inicial.

No tocante ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do
STF quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão
geral, segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
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Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a incidência de juros a partir da citação e a atualização dos valores conforme o
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custas e sem condenação em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324388v7 e do código CRC 9c2ec4c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5009910-73.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO HENRIQUE PINTO (AUTOR)
ADVOGADO: THIAGO SOARES CALHAU (OAB ES012784)
ADVOGADO: ADRIANO DE QUEIROZ MORAES (OAB ES012578)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a incidência de juros a partir
da citação e a atualização dos valores conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376128v2 e do código CRC f5660abd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0032033-37.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EVA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora (equivocadamente
nomeado de apelação) em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 

Em suas razões recursais (Evento 64), alega, em síntese,  que (i) faz jus à
averbação do tempo de contribuição referente ao período de 10/06/2007 a 1/05/2008, quando
 manteve vínculo de emprego com a empresa Chalé Pousada, Turismo e Lazer Ltda., o que
inclusive foi objeto da reclamação trabalhista autos nº 0094100-61.2008.5.17.0003, que
tramitou perante a 3ª Vara do Trabalho de Vitória, (ii) nesse processo trabalhista (Evento 47),
a partes celebraram acordo em 22/07/2011, pelo reconhecimento do aludido vínculo
empregatício e pagamento das parcelas previdenciárias, o qual foi homologado, conforme
certidão de fl. 279 daqueles autos, sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 03/10/2011,
(iii) por  satisfazer o tempo de contribuição para aposentadoria, formulou requerimento
administrativo de averbação desse período em 19/5/2016, tendo entregue ao INSS a cópia
integral do processo trabalhista, acompanhado da sentença trabalhista transitada em julgado,
conforme consta no protocolo de Evento 5, e (iv) o INSS apresentou contestação alegando
que não haveria prova material do direito alegado, porém, em cumprimento ao despacho do
Evento 43, apresentou as provas respectivas.

Contrarrazões de Evento 67.

VOTO

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a sentença trabalhista
(homologatória de acordo) pode ser considerada como início de prova material, sendo apta a
comprovar o tempo de serviço prescrito no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, desde que
fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da atividade laborativa nos
períodos alegados (STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 308370 RS 2013/0062174-0,
Rel. Min. Castro Meira, DJe 12/9/2013).

No caso, o autor ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento do tempo de
serviço de 10/06/2007 a 1/05/2008, em que, segundo ele, teria laborado para a empresa Chalé
Pousada, Turismo e Lazer Ltda. Afirma que o referido vínculo teria sido reconhecido pela
Justiça Laboral nos autos da reclamação trabalhista de nº 00941006.12.2008.5.17.0003. Com
a inicial, não apresentou nenhum elemento de prova nesse sentido. 
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No curso do processo, apresentou os documentos de Evento 47: (i) certidão de
objeto e pé emitida pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de Vitória, certificando a existência de
lide trabalhista movida pelo autor em face de Chalé Pousada, Turismo e Lazer Ltda. e a
homologação de acordo, para averbação, em CTPS, do vínculo de trabalho de 10/06/2007 a
1/05/2008; e (ii) sentença homologatória de acordo expedida pelo Juízo da 3ª Vara do
Trabalho de Vitória, em 3/10/2011, reconhecendo o referido vínculo empregatício. 

Como se observa, nota-se que houve mera sentença homologatória de acordo
celebrado entre as partes (o autor e a empresa Chalé Pousada, Turismo e Lazer
Ltda.) reconhecendo os benefícios laborais pleiteados e seus reflexos na relação empregatícia,
mas não foi apresentado nenhum elemento de prova (pelo menos início de prova material) do
vínculo empregatício, como, por exemplo, contracheques, cartão de ponto, recibos etc.  Na
inicial, ele nem mesmo requereu especificamente a produção de prova testemunhal. 

Assim, como se trata de mera sentença homologatória de acordo e não decisão
judicial com base em suficiente conjunto probatório, deve, portanto, ser mantida a sentença
de improcedência nos termos da jurisprudência do STJ. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318055v4 e do código CRC b834fac1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0032033-37.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EVA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JUAREZ JOSÉ VEIGA (OAB ES018192)
ADVOGADO: HENRIQUE FURTADO TAVARES (OAB MS015408)
ADVOGADO: THALISSA GOMES BORTOLETTO TABOZA (OAB ES030792)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376028v2 e do código CRC dd37379d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001672-56.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLENE DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RÉU)
RECORRIDO: MUNÍCIPIO DE LINHARES (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando a determinação de realização de
cirurgia ortopédica no ombro direito. Em suas razões recursais (Evento 44), alega, em
síntese,  que (i) a sentença é nula, por ausência de perícia judicial, o que configura
cerceamento ao direito de defesa, (ii) a sentença entendeu não haver urgência na realização do
procedimento cirúrgico, indeferindo os pedidos autorais, porém a decisão  foi baseada
unicamente na percepção do julgador, desconsiderando a documentação médica apresentada
nos autos que expressamente indica que a demora na realização da cirurgia pode causar piora
do quadro com o aumento da dor e limitação funcional, (iii) o juiz não possui  a expertise
necessária à análise do quadro clínico apresentado, razão porque não poderia ter dispensado a
produção da prova pericial requerida na inicial, posto que somente um perito médico poderia,
no caso concreto, após o devido contraditório da parte adversa, subsidiá-lo com as
informações necessárias ao julgamento do feito, (iv) para efetuar o exame técnico necessário
à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o
laudo até cinco dias antes da audiência, independentemente de intimação das partes, (v) não
merece prosperar uma decisão que não lhe permite o exaurimento de todos os meios de
provas de que dispõe, em claro desrespeito às garantias fundamentais constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, (vi) a urgência na realização do procedimento cirúrgico era o
único ponto controvertido da demanda, visto que a administração já havia reconhecido sua
necessidade, todavia indicando sua realização como procedimento eletivo (sem urgência),
(vii) a falta de exaurimento da fase instrutória processual, com o não deferimento e a não
produção da prova necessária, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos
no art. 5º, LV, CF/1988, (viii) o magistrado não analisou o formulário médico juntado ao
Evento 1 dos autos, em cuja resposta ao quesito 5, o seu médico assistente expressamente
informa que a sua não submissão imediata ao procedimento cirúrgico redundará em “piora no
quadro – aumento da dor e limitação funcional”, (ix) observa-se da folha de espelho do
Sistema de Regulação – SISREG, trazida pelo próprio recorrido estado do Espírito Santo
(anexo 2 do Evento 14), que se trata de procedimento com classificação de risco “amarela –
urgente”, (x) tal classificação de risco, conforme a maior parte dos protocolos clínicos de
regulação do Sisreg, para a cor amarela, prevê como conduta um prazo de atendimento em até
90 dias, (xi) dessa forma, não se sustenta a argumentação da sentença no sentido de que os
recorridos já providenciaram a inserção do seu nome  na lista de espera para a realização do
procedimento, (xii) já aguarda há mais de 270 dias a realização do procedimento cirúrgico na
via administrativa, (xiii) ainda que não se considere o procedimento vindicado como urgente
(o que não é o caso), há que se considerar o parâmetro objetivo trazido para os procedimentos
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eletivos pelo Enunciado de n. 93, aprovado na III Jornada Nacional da Saúde do Conselho
Nacional de Justiça — CNJ, que assim prevê “nas demandas de usuários do Sistema Único
de Saúde — SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas
públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias
para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos",
e (xiv)  os argumentos para o indeferimento do pedido da parte autora não se sustentam, posto
que desde o início do processo foi juntada aos autos prova da urgência do tratamento
pleiteado, o que justificaria, em tese, a expedição de decreto judicial determinando a imediata
realização da cirurgia, (xv) além disso, resta caracterizada a demora excessiva na realização
do procedimento na via administrativa. 

 Contrarrazões da União (Evento 54) e contrarrazões do estado do Espírito
Santo (Evento 55). 

VOTO

A autora ajuizou esta ação, em 13/12/2018, objetivando, inclusive a título de
antecipação de tutela, a determinação de que os réus (União,  estado do Espírito Santo e
município de Linhares/ES) realizassem de forma imediata a cirurgia ortopédica em seu ombro
direito ou, em caso de impossibilidade da intervenção cirúrgica na rede pública, a
determinação de que o procedimento fosse realizado na rede privada, às expensas dos
requeridos.

Para demonstrar a alegada urgência na cirurgia pleiteada, a autora apresentou
relatório médico de Evento 1, subscrito em 23/11/2018 por médico ortopedista, atestando a
existência de epicondilite no cotovelo direito, com a presença de dor no cotovelo direito e
limitação aos esforços com o punho e o cotovelo direito. O laudo indica que o tratamento
indicado para a patologia é a cirurgia, destacando que o tratamento prévio não obteve
melhora. Afirma também que a não imediata submissão à intervenção cirúgica pode causar-
lhe aumento da dor e restrição funcional. 

A autora apresentou ainda exames de ressonância magnética (do cotovelo e do
ombro direito), datados em 26/6/2018, demonstrando aumento de espaço entre o acrômio e a
clavícula (luxação acromioclavicular) e espessamento e aumento de sinal dos tendões dos
supra e infraespinais (tendinopatia moderada e acentuada dos supra e infraespinais). 

Em contestação, o estado do Espírito Santo alegou, dentre outros argumentos,
ausência de prova de urgência de risco grave à saúde ou de morte, bem como irreversibilidade
do procedimento pretendido (Evento 14). O município de Linhares/ES, por sua vez, afirmou
que, teria solicitado informações à Secretaria Municipal de Saúde acerca do procedimento
pleiteado (cirurgia), no entanto somente obteve informação acerca de uma consulta que já foi
realizada pela paciente, destacando, na oportunidade, que o procedimento pleiteado (cirurgia)
é classificado como médio a alto custo, de maneira que sua disponibilização, de acordo com
as regras do SUS, fica a cargo do Estado e da União (Evento 15). Por seu turno, a União, em
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sua contestação de Evento 19, argumenta, em síntese, que não houve negativa de realização
da cirurgia, sendo a autora inserida no Sistema de Regulação (SISREG) pela Secretaria de
Saúde de Linhares em 30/07/2018 e, portanto, compõe a lista de espera para o procedimento.

O art. 198 da Constituição Federal introduziu o Sistema Único de Saúde (SUS),
que estabelece competência concorrente às três esferas do Poder Executivo para dispor sobre
as ações e os serviços públicos de saúde em geral. Desse modo, não é possível o argumento
de que a Constituição Federal ou mesmo sua lei integradora tenham querido limitar o acesso à
rede pública de saúde ou às ações de saúde.

A melhor interpretação é justamente a contrária. Deve ser amplo o atendimento,
independentemente da correspondência federativa da entidade pública procurada ou das
atribuições administrativas de cada ente político. Assim, a divisão de responsabilidades entre
União, Estado, e Município não pode vincular a atuação do SUS frente ao administrado, que
depende do Poder Público para garantir o seu direito à saúde.

Por outro lado, a solidariedade no campo assistencial do SUS sempre
proporcionará ao ente obrigado judicialmente ao desembolso de valores, a possibilidade de
ressarcimento ou compensação administrativa com os demais. As ações do SUS dependem de
uma atuação coordenada dos entes públicos envolvidos na sua organização. Logo, a União
tem competência não só para traçar regras gerais a serem cumpridas no SUS, como também
para promover quando necessário a devida assistência in concreto.

Os mecanismos de compensação dos entes que atuam no SUS (União, Estados e
Municípios) não podem impedir a prestação positiva do Estado. No mesmo sentido, dispõe o
Enunciado 43 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:  “A União é parte legítima nas
demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS.”

Inclusive, cabe ressaltar que a solidariedade existente entre os as três esferas do
Poder implica  litisconsórcio facultativo, cabendo à parte assistida pelo SUS a possibilidade
de interpor a ação contra qualquer um dos entes ou contra todos. Sobre a temática, inclusive,
a jurisprudência pátria, diante do comando constitucional previsto no art. 196, segundo o qual
“a saúde é direito de todos e dever do Estado”, é assente em reconhecer o direito dos
cidadãos à obtenção de tratamento médico eficaz e gratuito, o qual deve abranger, quando
necessário à cura dos pacientes hipossuficientes, o fornecimento gratuito da medicação
essencial ao combate às doenças ou à manutenção da saúde, de modo a preservar uma
condição de existência, ao menos, minimamente condigna, em absoluto respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana, fundamento de nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º,
III, CRFB/1988).

No caso, a autora possui, atualmente, 63 anos de idade, ou seja, é idosa e está
acometida de doença ortopédica que lhe acarreta dor no cotovelo direito e limitação aos
esforços com o punho e o cotovelo direito, sendo a cirurgia o único tratamento possível para a
recuperação (conforme o relatório médico apresentado). Consta, nos autos, que foi inserida
no Sistema de Informações (SISREG), pela Secretaria de Saúde de Linhares/ES em
30/7/2018, estando, portanto, há mais de 1 anos aguardando a cirurgia requerida. 
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Não obstante a demora injustificada para a realização da cirurgia pleiteada e a
possibilidade de agravamento do quadro clínico (aumento de dor e restrição funcional), não
faz  a autora jus à determinação da cirurgia pleiteada pelos entes federativos réus. Isso porque
o STF, em 15/3/2017, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin (ARE 0502773-
40.2016.4.05.8401/RN), apreciando agravo que não admitiu recurso extraordinário interposto
em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do
Norte, assim se manifestou:

CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO
FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO/TRATAMENTO/PRODUTO EFICAZ PROPICIADO PELO SISTEMA
PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS.

1. Recursos da União, do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró/RN
contra sentença que julgou procedente o pedido de realização de procedimento cirúrgico
ortopédico. Aduz-se ilegitimidade, que o tratamento é prestado pelo SUS, donde descabida
condenação pecuniária para que arque com o procedimento em hospital particular, violação
do princípio da isonomia e insindicabilidade de políticas públicas.

2. É inegável o direito do cidadão à assistência estatal direcionada à proteção da saúde, em
face do insculpido no art. 196, caput, da Constituição Política de 1988.

3. O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, donde
solidária a obrigação e legitimados passivos quaisquer dos entes federativos (STF, 1ª. T., RE
626382 AgR/RS, rel. Min. ROSA WEBER, DJe-178 10.09.2013), sem cogitar-se, com isso, de
litisconsórcio necessário. A respeito, aliás, Enunciado 8 desta Turma (A União é parte
legítima para integrar o polo passivo das ações que objetivem fornecimento de medicamentos,
realização de exames ou outras providências vinculadas ao Sistema único de Saúde). Desse
modo, a legitimidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios decorre da
solidariedade dos entes públicos no cumprimento dos serviços de saúde. Isso afasta qualquer
possibilidade de "direcionamento" da obrigação ente A, B ou C que tenham tido sua
responsabilidade (por solidariedade) judicialmente reconhecida, mesmo porque aceitar-se
direcionamento é negar legitimação passiva concorrente que decorre da solidariedade do
direito material (CF). Isso não importa dizer que o cumprimento da obrigação deve ser
exigido de todos os devedores da obrigação ao mesmo tempo. Solidária que é a obrigação, o
cumprimento pode ser exigido do ente que propicie a prestação jurisdicional mais célere e
compatibilize o sistema de compensações mútuas entre eles, a ser aferido pelo juízo da
execução, o que não importa renúncia ao direito de exigir também dos demais obrigados, se
necessário for e assim entender o juízo da execução. Essa exegese, aliás, é a antiga, sábia e
sempre atual na norma do Código Civil sobre solidariedade passiva (art. 275), que aqui não
só pode, como deve ser aplicada.

4. Não há, porém, direito absoluto à saúde e à dignidade da pessoa humana, donde se cotejar
princípios constitucionais igualmente importantes (tripartição de funções, finitude de recursos,
prévia dotação orçamentária, isonomia, dentre outros), num juízo de colisão (aparente ou não)
de direitos fundamentais que será aferido pelo julgador no caso concreto. De fato, a
calibração entre a realização de políticas públicas sob compelimento judicial e a reserva do
possível é equação sem resposta absoluta. Tanto que inclusive ensejou a Recomendação CNJ
31/2010, com parâmetros e orientações em matéria tão sensível como esta.

5. Assim, parece razoável supor quatro quadrantes alvos de demandas judiciais: a) ausência
de fornecimento de medicamento/produto/tratamento regularmente incluído(s) na política de
saúde do SUS; b) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não
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incluído(s) na política de saúde do SUS, conquanto reconhecido pelos meios científicos de
saúde competentes no Brasil (como a listagem da ANVISA); c) ausência de fornecimento de
medicamento/produto/tratamento não incluído(s) na política de saúde do SUS, sem
suficiente/provável reconhecimento pelos meios científicos competentes no Brasil; d) ausência
de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não previsto(s) na política de saúde do
SUS, com reconhecimento exclusivamente pelos meios científicos estrangeiros.

6. Ocorre que este Colegiado, em sessão de 27.05.2015, numa série de processos envolvendo o
tema saúde, readequou o seu entendimento, à vista da melhor apreciação da diversidade de
demandas a ele submetido, no que pode ser resumido ao seguinte, com excepcionalidades a
depender do caso: a) não há direito a tutela jurisdicional positiva para antecipação de
procedimentos cirúrgicos, em desordem ao princípio da igualdade, ainda que sob alegação de
urgência, mormente por não se poder levar em conta as especificidades de outros usuários do
sistema público de saúde, insindicáveis e imponderáveis na demanda individual; b) não há
direito a tutela jurisdicional positiva para fornecimento de
medicamentos/tratamentos/produtos diversos tidos por mais eficientes, quando o sistema
público de saúde já fornece tratamento suficientemente eficiente; c) não há direito a tutela
jurisdicional positiva para fornecimento de medicamentos/tratamentos/produtos off label; d)
não há direito a prescrição de medicamentos/tratamentos/produtos por médico particular, não
contidos no Sistema de Saúde e não reconhecidos pelos meios públicos de saúde (como a
listagem da ANVISA), sem comprovação científica de eficácia; e) em qualquer caso, devem ser
consideradas as orientações do Fórum Judiciário para a Saúde e a Recomendação CNJ n.
31/2010, que traça diretrizes aos magistrados quanto às demandas judiciais que envolvem a
assistência à saúde, notadamente os Núcleos de Apoio Técnico (notas técnicas elaboradas
pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Hospital das Clínicas/UFMG, em
resposta a questionamento feito por Juízes para subsidiar demandas judiciais envolvendo
questões de saúde) bem como os Enunciados pertinentes e outras fontes de informações
técnicas.

7. No caso dos autos, postula a parte autora a realização de procedimento de reconstrução do
tendão patelar do joelho. Conforme atestou o perito médico designado pelo Juízo sentenciante,
o autor é portador de lesão do tendão patelar do joelho direito, sendo necessário realizar o
procedimento cirúrgico para o adequado tratamento da lesão (anexo 17), procedimento este
fornecido pelo SUS.

8. Tem sido frequente a propositura de demandas desta natureza, nas quais se postula a
realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos não realizados no Município de Mossoró.
Este Colegiado, tendo analisado detidamente a matéria, tem reiterado o entendimento de que é
descabida a violação ao princípio da isonomia e a concessão de atendimento prioritário, em
detrimento de todos os usuários do SUS que aguardam a realização do mesmo procedimento.

9. Nesse sentido, transcrevo excerto do Voto proferido pelo Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos, proferido por ocasião do julgamento do processo nº 0505308-73.2015.4.05.8401,
realizado na sessão do dia 24 de fevereiro de 2016:

“Observo, a partir do que é registrado nos autos que a autora pretende obter tratamento
prioritário, na medida em que, embora a utilidade médica que pretende obter seja coberta pelo
SUS, pretende avançar a fila de espera existente para a cobertura.

Entendo que a referida prioridade é, de plano, descabida nas hipóteses em que não se
demonstra risco de vida. É de se aguardar que qualquer tratamento médico traga melhorias
para o paciente, de maneira que não creio possível que se antecipe o tratamento com a mera
justificativa de que estes ocorrerão, pois também ocorrerão para aqueles que aguardam a vez.
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Ressalto que é diversa a hipótese de realização da cirurgia em hospital particular, pois ainda
mais grave a quebra da isonomia. Ao revés de apenas colocar o requerente na frente dos
demais concidadãos, ainda determina-se que se tenha com ele um gasto que não se tem para
com os demais que encontram-se na mesma situação.

Como dito alhures, é necessário cuidado redobrado para que a intervenção judicial não afaste
o princípio republicano do SUS, concedendo tratamento mais benéfico para quem procura a
justiça em detrimento dos demais cidadãos.”

10. Assim, em se tratando de hipótese de procedimento oferecido pelo SUS, ainda que em
localidade distinta daquela onde residente a parte autora, desde que observada a ordem de
espera, a concessão da tutela jurisdicional, como o caso, demandaria justificativa concreta,
aqui não existente, visto que se trata de cirurgia eletiva.

11. Recursos providos para julgar o pedido improcedente. Revoga-se imediatamente eventual
tutela provisória concedida.

12. Sem custas e honorários advocatícios.

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da
matéria discutida nestes autos, no RE-RG 566.471, DJe 12.12.2007, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio (Tema 6). Reproduzo a ementa desse julgado:

“SAÚDE – ASSISTÊNCIA – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – FORNECIMENTO. Possui
repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer
medicamento de alto custo.”

Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao
disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.

Por fim, vale registrar que não se vislumbra o alegado cerceamento ao direito de
defesa da parte autora, pois os documentos apresentados na inicial não sinalizam a existência
de risco de morte ou de sequela irreversível em caso de demora na cirurgia pleiteada; pelo
contrário, destacam tão-somente a possibilidade de aumento de dor e de restrição funcional, o
que não é suficiente para a determinação da realização da intervenção cirúrgica em
detrimento dos demais que aguardam também cirurgias dessa natureza, conforme a
decisão do STF acima transcrita, sob a sistemática da repercussão geral.

É bom lembrar que cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção de
prova pericial, designando apenas quando entender ser útil à solução da causa, nos termos do
art. 370 do CPC ("Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou mesmo meramente protelatórias"). Na hipótese em
exame, o estado clínico da parte autora se revelou pelos documentos médicos apresentados na
inicial, não havendo motivo para a realização de perícia judicial que iria chegar às mesmas
conclusões. 

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. 
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000283915v31 e do código CRC c15a43a3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001672-56.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLENE DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

RECORRIDO: MUNÍCIPIO DE LINHARES (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000375925v2 e do código CRC 35424078.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:19
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5013847-57.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: PATRICIA VIEIRA SOARES

RELATÓRIO

 Trata-se de recurso de urgência interposto pelo INSS, contra a decisão
interlocutória proferida na ação 5012328-47.2019.4.02.5001, pugnando pela concessão de
efeito  suspensivo ao presente recurso para sustar a determinação judicial de imediata
implantação do benefício de auxílio-doença à recorrida e, ao final, a reforma da decisão a
quo que concedeu a tutela antecipada naquela demanda, sob a alegação de que não foram
preenchidos os pressupostos autorizadores da medida liminar. Subsidiariamente, requer a
fixação da DCB em 120 dias contados da decisão impugnada. 

Alega, em síntese, que (i) a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, restringiu as
hipóteses de interposição de recurso de medida cautelar aos casos de decisão que defere
medida cautelar no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação, fulcro no art. 5º
c/c art. 4º da referida lei, (ii) no presente caso, resta cristalino que a decisão recorrida, no caso
de ser mantida, causará evidente lesão grave e de difícil reparação ao INSS, além de estar
contrariando dispositivos legais da legislação previdenciária, (iii) a decisão deferiu o pedido
de antecipação da tutela, determinando a concessão do benefício com base em atestados
médicos particulares, desprezando a presunção de legitimidade inerente aos atos dos peritos
médicos do INSS, (iv) há grave lesão que a decisão impugnada impõe à autarquia, uma vez
que determina o pagamento de um benefício ao qual a recorrida não faz jus, (v) há também
urgência do processamento do recurso interposto, posto que, em caso de reforma do decisum,
ou, na hipótese de, ao final, o pedido formulado pelo recorrido vir a ser julgado
improcedente, os valores pagos dificilmente serão passíveis de repetição, ocasionando para o
recorrente prejuízo de difícil ou impossível reparação, (vi) há de ser considerado que a
antecipação de tutela para a concessão de benefício previdenciário ocasiona a
irreversibilidade do provimento, afinal o patrimônio da parte recorrida é desconhecido, bem
assim que este não faz qualquer tipo de caução para garantir a reversão do provimento
antecipatório, (vii) restam demonstrados os danos graves e de difícil reparação a serem
suportados pelo INSS no caso de manutenção da antecipação da tutela concedida, não
restando dúvidas acerca do cabimento do presente recurso de medida cautelar, (viii) não
restou comprovada a incapacidade laborativa da autora, pois ser portadora de uma doença não
significa, necessariamente, ser incapaz para o trabalho, (ix) não há perícia médica judicial que
possa infirmar a perícia do INSS que entendeu pela recuperação da capacidade da autora,
(x) não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida antecipatória do
mérito, (xi) o exame/atestado médico particular e demais documentos apresentados pela parte
em confronto com a perícia efetuada pela autarquia previdenciária, a qual concluiu pela
capacidade da parte autora, tem sua validade e eficácia relativizada, uma vez que, o
documento formulado pela administração dispõe de presunção de veracidade, (xii)  o perito
da autarquia-ré que não há incapacidade para as funções habituais, destarte não deve ser
concedido o auxílio-doença, muito menos aposentadoria por invalidez, (xiii) não há que se
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falar em concessão judicial de benefício, em contrariedade à perícia médica do INSS, sem a
devida prova pericial judicial, (xiv) analisando sob a ótica de uma necessidade de tutela de
urgência, verifica-se a inexistência de verossimilhança das alegações da parte agravada, haja
vista que o laudo administrativo, produzido com critérios clínicos e sob a ótica do direito
previdenciário, atesta a inexistência de incapacidade laborativa, (xv) não tendo a parte autora
logrado êxito na comprovação da incapacidade a improcedência do pedido formulado é
medida que se impõe, (xvi) o provimento é irreversível, já que a parte autora, devido à sua
hipossuficiência (por ela própria invocada, quando pede as benesses da assistência judiciária
gratuita), com certeza não será capaz de restituir ao erário a quantia que receber e (xvii) a
DCB deve ser fixada na forma da lei previdenciária (§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º
8.213/1091 acrescentada pela Lei n.º 13.457/2017) ou seja em 120 dias do deferimento da
tutela, não havendo fundamento para deixar de observar a norma acima, já avalizada pela
TNU inclusive.

Decisão de Evento 3 deferindo parcialmente os pedidos formulados na inicial,
determinando a fixação da DCB do benefício previdenciário nos autos da ação 5012328-
47.2019.4.02.5001, nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo a
partir do julgado recorrido. 

Sem manifestação das partes. 

VOTO

A decisão de Evento 3, que concedeu a medida liminar requerida na inicial
deste recurso ora em exame, entendeu que a autarquia faria jus à fixação do termo final do
benefício concedido no bojo da ação 5012328-47.2019.4.02.5001, em sede de antecipação de
tutela, sob os seguintes fundamentos:

(...) Dentre os elementos necessários à comprovação da incapacidade, com vistas à concessão
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, a prova pericial, embora não tenha valor
absoluto, exerce importante influência na formação do convencimento do julgador. Afastá-la,
fundamentadamente, seja para deferir, seja para indeferir o benefício previdenciário, exige
que as partes tenham produzido provas consistentes que apontem, de forma precisa, para
convicção diversa da alcançada pelo expert. 

No caso, a perícia judicial não foi realizada em razão de ausência de recursos financeiros
para o seu custeio, ante o esgotamento da dotação orçamentária para tal finalidade. Todavia,
os laudos médicos apresentados pela autora, na inicial, como bem destacou a decisão
recorrida, foram suficientes para demonstrar o alegado estado incapacitante e infirmar a
perícia administrativa que, embora tenha constatado a doença oftalmológica, entendeu que o
autor estaria apto a retornar ao labor habitual. 

Ora, os documentos médicos apresentados são bem claros ao expor que a autora possui visão
baixíssima (espécie de cegueira), sendo que, embora a visão direita possua acuidade visual
20/20, considerada normal, apresenta campo visual tubular menor que dez por cento, o que
implica grande dificuldade para deambulação e para execução de grande número de tarefas. 
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Assim, com base nos elementos dos autos, deve ser mantida a decisão que determinou,
liminarmente, a implantação de auxílio-doença em favor da autora, uma vez que os elementos
dos autos sinalizam a incapacidade, pelo menos temporária, para o exercício da atividade
habitual. 

Registre-se que o deferimento da tutela provisória de urgência se deu com base nos elementos
dos autos, que apontam a existência de incapacidade laborativa, e no caráter alimentar do
benefício pleiteado (inteligência da Súmula 729/STF). 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ Petição n. 10.996-SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJE de
26/6/2017, o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). 

Com relação à fixação da DCB, cumpre registrar que, no julgamento do PU interposto no
processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da controvérsia de
n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos
termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova
perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Assim, assiste razão em parte ao INSS, devendo ser dado parcial provimento ao seu recurso
ora em apreço, para determinar a fixação da DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei
8.213/1991, contando-se o prazo a partir do julgado recorrido. 

Ante o exposto,  defiro parcialmente os pedidos formulados neste recurso de urgência,
determinando a fixação da DCB do benefício previdenciário nos autos da ação 5012328-
47.2019.4.02.5001, nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo a
partir do julgado recorrido. Intimem-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões
e, após, voltem os autos conclusos. (...)

De fato, o INSS, ora recorrente, nos termos do art. 60, § 9°, da Lei 8.213/1991,
tem o direito de fixar a DCB em 120 dias. A decisão transcrita bem analisou as alegações da
autarquia e todos os elementos da ação 5012328-47.2019.4.02.5001, chegando à conclusão
que caberia, no caso, a fixação do termo final do benefício concedido em sede de antecipação
de tutela. 
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Assim, mostra-se desnecessário reiterar os fundamentos da decisão supracitada,
os quais serão tomados, como razões de decidir, para determinar a fixação da DCB nos
termos do art. 60, § 9°, da Lei 8.213/1991, ratificando-se a tutela provisória de urgência
concedida.  

Voto por conhecer o recurso do INSS como medida de urgência e dar-lhe
provimento, determinando a fixação da DCB do benefício previdenciário nos autos da
ação 5012328-47.2019.4.02.5001, nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, em 120
dias, contando-se o prazo a partir do julgado recorrido. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000276521v5 e do código CRC 1e2ef14c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5013847-57.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: PATRICIA VIEIRA SOARES
ADVOGADO: WOLMIR JOSÉ RODRIGUES FILHO (OAB ES008782)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS como medida de urgência e dar-lhe provimento, determinando a fixação da
DCB do benefício previdenciário nos autos da ação 5012328-47.2019.4.02.5001, nos termos
do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, em 120 dias, contando-se o prazo a partir do julgado
recorrido. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000376030v2 e do código CRC 2d1361ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:37:21

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 250

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 263/508

5019812-50.2018.4.02.5001 500000284312 .V1 JES10621© JES10621

RECURSO CÍVEL Nº 5019812-50.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO BATISTA BONALDI (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO.
AUMENTO REAL DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
DECORRENTE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/19998 E 41/2003.
INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DE 2,28% EM JUNHO DE 1999 E 1,75% EM MAIO
DE 2004. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não
inicial - de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS
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SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28% para junho de
1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos constitucionais
estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do artigo 20, § 1º
e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal para que os
benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com a majoração dos
valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios legais para
atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios em manutenção.
Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Condeno a parte recorrente (vencida) em custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000284312v1 e do código CRC 32c146a5.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5019812-50.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO BATISTA BONALDI (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000284313v2 e do código CRC 1744846c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 0029024-67.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OZIEL CORREA CATRINCK (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO E
HIDROCARBONETOS. ESPECIALIDADE RECONHECIDA
PARCIALMENTE. RECURSO DO RÉU PARCILAMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que
julgou procedentes os pedidos do autor. 

A sentença reconheceu a especialidade do trabalho nos seguintes períodos: 10/3/1986 a
19/6/1990, 11/9/1995 a 2/8/1996, 1º/8/2000 a 1º/4/2003, 1º/11/2003 a 18/5/2004, 3/1/2005 a
2/2/2011 e 1º/7/2011 a 16/8/2016.

Busca o recorrente seja reformada a sentença no sentido de que aos períodos de 11/9/1995 a
2/8/1996, 1º/8/2000 a 1º/4/2003, 1º/11/2003 a 18/5/2004, 3/1/2005 a 2/2/2011 e 1º/7/2011 a
16/8/2016 não seja concedida a especialidade, alegando que nesses períodos o autor utilizou
EPI Eficaz para outros agentes nocivos que não o ruído.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]Período de 10/3/1986 a 19/6/1990

O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Viação Águia Branca S.A.
informa que o autor exerceu o cargo de mecânico, ficando exposto a ruído em nível médio
equivalente a 84,10 dB(A) (fls. 103-104).

No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite de
tolerância estipulado pela legislação vigente.

A perícia técnica do INSS descartou o enquadramento de atividade especial, sustentando que
“a descrição das atividades sugere exposição ao agente ruído, mas não comporta dados
técnicos suficientes que permitam concluir por exposição à concentração informada durante
toda a jornada de trabalho” (fl. 115).

Em outras palavras, o INSS considera que haveria descompasso entre o PPP e o LTACT,
supondo que o nível de ruído informado não refletiria o nível equivalente de ruído, mas apenas
picos de ruído.
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O autor, então, exibiu no curso da demanda o laudo técnico pericial que embasou o
preenchimento do PPP. O LTCAT demonstra que a intensidade de pressão sonora informada
no PPP refere-se ao nível médio de ruído apurado com base em dosímetro (fl. 160).

[...] Assim, reconheço tempo de serviço especial no período de 10/3/1986 a 19/6/1990.

Períodos de 11/9/1995 a 2/8/1996, 1º/8/2000 a 1º/4/2003, 1º/11/2003 a 18/5/2004, 3/1/2005 a
2/2/2011 e 1º/7/2011 a 16/8/2016

O PPP emitido pela empresa Viação Grande Vitória S.A., referente ao período de 11/9/1995 a
2/8/1996, atesta que o autor, na função de mecânico, ficava exposto a óleos e graxas
(hidrocarbonetos) (fls. 41-42).

Já os PPPs emitidos pela empresa Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda., referente
aos períodos de 1º/8/2000 a 1º/4/2003 e de 1º/11/2003 a 18/5/2004, também informam
exposição a hidrocarbonetos no exercício do cargo de encarregado de manutenção mecânica
(fls. 43-46).

De igual modo, o PPP emitido pela empresa Retificadora Campo Grande Ltda., que
compreende os períodos de 3/1/2005 a 2/2/2011 e de 1º/7/2011 a 16/8/2016, também atesta
exposição a hidrocarbonetos e derivados de petróleo no exercício da função de mecânico de
motor (fls. 48-49).

[...] Por outro lado, em relação aos períodos de 1º/8/2000 a 1º/4/2003, 1º/11/2003 a
18/5/2004, 3/1/2005 a 2/2/2011 e 1º/7/2011 a 16/8/2016, é indispensável a exibição do laudo
técnico que deu suporte ao preenchimento do PPP na parte referente à exposição a óleos
minerais e graxa.

O autor exibiu, no curso da demanda, os laudos técnicos periciais que embasaram o
preenchimento dos PPPs emitidos pela empresa Lírio dos Vales Transportes e Fretamento
Ltda., referente aos períodos de 1º/8/2000 a 1º/4/2003 e de 1º/11/2003 a 18/5/2004, e
Retificadora Campo Grande Ltda., que compreende os períodos de 3/1/2005 a 2/2/2011 e de
1º/7/2011 a 16/8/2016. Os LTCATs não demonstram a eficácia do EPI para a neutralização da
nocividade da exposição a óleos minerais e graxa (fls. 139-149).

Assim, reconheço tempo de serviço especial nos períodos de 11/9/1995 a 2/8/1996, 1º/8/2000 a
1º/4/2003, 1º/11/2003 a 18/5/2004, 3/1/2005 a 2/2/2011 e 1º/7/2011 a 16/8/2016.

[...] Enfim, o autor tem direito ao enquadramento de atividade especial nos períodos de
10/3/1986 a 19/6/1990, 11/9/1995 a 2/8/1996, 1º/8/2000 a 1º/4/2003, 1º/11/2003 a 18/5/2004,
3/1/2005 a 2/2/2011 e 1º/7/2011 a 16/8/2016.

[...] A conversão em comum do tempo de serviço especial reconhecido na sentença, mediante
aplicação do fator de multiplicação 1,4, representa um acréscimo de 7 anos, 10 meses e 1 dia
de tempo de contribuição:

Somados aos 32 anos, 5 meses e 23 dias computados no processo administrativo (fl. 128), o
autor completou 40 anos, 3 meses e 24 dias de tempo de contribuição até 4/7/2016, data do
requerimento administrativo.

[...]Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a reconhecer tempo
de serviço especial nos períodos de 10/3/1986 a 19/6/1990, 11/9/1995 a 2/8/1996, 1º/8/2000 a
1º/4/2003, 1º/11/2003 a 18/5/2004, 3/1/2005 a 2/2/2011 e 1º/7/2011 a 16/8/2016, convertendo-
o em comum.”
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II.B. Dos períodos de 11/09/1995 a 02/08/1996, 01/08/2000 a 01/04/2003 e 01/11/2003 a
18/05/2004:

Decidiu o STF, no ARE 664335/SC que: “[...]10. Consectariamente, a primeira tese objetiva
que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador
a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a
nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.” (grifo nosso)

Vale ressaltar que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao
autor o ônus probatório de seu direito, assim, no caso em questão, inexiste qualquer conteúdo
valorativo apto a comprovar que o “EPI Eficaz”, conforme fora descrito nos PPP’S (Evento 5
– OUT3) na verdade se apresenta “Ineficaz”.

Caso se presumisse tal coisa pelas meras alegações feitas, isso poderia tornar todo o conteúdo
dos PPP’s duvidoso, invalidando-os por completo, tanto aquilo que beneficiou bem como
aquilo que prejudicou o autor, ou seja, afetando todo o processo, assim, descabida tal medida,
não podendo ser considerado ineficaz o EPI.

Dessa forma, não pode ser considerado especial os períodos acima ditos com base somente no
agente nocivo hidrocarboneto, pois, havendo EPI eficaz, os períodos de trabalho em questão
devem ser considerados comuns.
 

II.C. Dos períodos de 03/01/2005 a 02/02/2011 e 01/07/2011 a 16/08/2016:

Não merece prosperar o pedido de reforma do recorrente, tendo em vista que, apesar do autor
possuir EPI Eficaz para o agente nocivo hidrocarboneto, o mesmo estava exposto ao agente
nocivo ruído acima do limite de tolerância, conforme indica o PPP (Evento 5 – OUT3) e o
LTCAT (Evento 15 – OUT11).

Conclusão: mantida a sentença quanto aos períodos referidos.

III – Da contagem do tempo de contribuição:

Considerando que o autor já tinha reconhecido pelo INSS o tempo de contribuição de 32 anos,
5 meses e 23 dias, sendo acrescidos a especialidade dos períodos de 10/03/1986 a 16/06/1990,
03/01/2005 a 02/02/2011 e 01/07/2011 a 16/08/2016 , que representam  6 anos,  2 meses e  12
dias, conforme tabela abaixo, o autor alcança o tempo de contribuição de 38 anos, 8 meses e 5
dias.

Nome: OZIEL CORREA CATRINCK

Data
Entrada

Data
Saída

Dias
trabalhados

Coeficiente Dias
Equivalentes

a m d

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 252



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 270/508

0029024-67.2017.4.02.5050 500000332573 .V5 JESXGBB51459© JES7027

10/03/1986 16/06/1990                      
1.560

            
0,40

                        
624

     
1

     
8

  
16

03/01/2005 02/02/2011                      
2.222

            
0,40

                        
889

     
2

     
5

     
7

01/07/2011 16/08/2016                      
1.874

            
0,40

                        
750

     
2

    
-  

  
20

 Total:                     
2.263

     
6

     
2

  
12

Assim, resta claro que o mesmo atingiu o tempo necessário para a concessão do benefício de
aposentadoria comum por tempo de contribuição, mas ainda com a incidência do fator
previdenciário (o benefício não foi concedido na sentença).

IV – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo a especialidade somente nos
períodos de 10/03/1986 a 16/06/1990, 03/01/2005 a 02/02/2011 e 01/07/2011 a 16/08/2016.  

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332573v5 e do código CRC 5305ebfb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0029024-67.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OZIEL CORREA CATRINCK (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para julgar parcialmente procedente o pedido
inicial, concedendo a especialidade somente nos períodos de 10/03/1986 a 16/06/1990,
03/01/2005 a 02/02/2011 e 01/07/2011 a 16/08/2016, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332575v2 e do código CRC c34fe7c7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0037130-18.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SIRENE DA SILVA BAMBIRRA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, SIRENE DA SILVA
BAMBIRRA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos,
reconhecendo como especial o período de 29/04/1995 a 05/03/1997.

Alega o recorrente que restou comprovada a sujeição do autor a agentes nocivos, a sua saúde
e a sua integridade física nos períodos de: 06/03/1997 a 31/05/1998, 01/06/1998 a
24/03/2001, 01/04/2001 a 21/06/2007 e 22/06/2007 a 17/08/2017. Dessa forma, requer a
reforma da sentença.

2. Eis o teor da sentença:

“[...] Nestes autos, a parte autora busca a condenação do INSS (i) ao reconhecimento da
especialidade laboral dos trabalhos exercidos como “cobradora” em empresas de transporte
coletivo – 01.01.1991 a 31.05.1998 (“Viação Formate Ltda”), 01.06.1998 a
24.03.2001 (“BRISA-MAR Transportes Urbanos Ltda.”), 01.04.2001 a 21.06.2007 (“Flávia
Transportes Urbanos Ltda.”) e 22.06.2007 a 17.08.2017 (“Nova Transportes Ltda.”) –, bem
como (ii) à concessão de aposentadoria especial (ou por tempo de contribuição) NB 183.435-
973-0 (DER 17.08.2017), benefício negado administrativamente por falta de tempo de
contribuição – na oportunidade, foram apurados 26 anos, 5 meses e 28 dias de contribuição
(processo administrativo às fls. 29/51).

[...] Conforme definido na decisão saneadora (ev. 37), não há interesse de agir que motive a
discussão envolvendo o período de 01.01.1991 a 28.04.1995, uma vez que já houve
enquadramento administrativo da especialidade do período.

No que se refere ao trabalho exercido de 29.04.1995 a 05.03.1997, muito embora o PPP
fornecido pela “Viação Formate Ltda.”/“Auto Ônibus Atlântica” (fls. 37/39) não tenha
apontado nenhum fator de risco no ambiente laboral, é público e notório que os cobradores
de ônibus se sujeitam, durante sua atividade, a algum nível de ruído, restando estabelecer se
este fica acima ou abaixo do limite de tolerância previsto na legislação.

[...] Para o período em discussão (29.04.1995 a 05.03.1997), apesar de não haver informação
de ruído no PPP emitido pela empregadora – como dito, ausência obviamente desapegada da
realidade –, mister ter em mente que os demais PPPs apresentados (fls. 40/44 e ev. 47, doc. 2)
trazem medições quase sempre superiores aos 80 dB(A) – a única medição abaixo ficou bem
próxima do limite, atingindo 79,1 dB(A).
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Neste pormenor, utilizando-me dos dados destes PPPs para efeito comprovação da exposição
a pressão sonora, entendo que o lapso supracitado (29.04.1995 a 05.03.1997) deve ser
também enquadrado como especial.

Por outro lado, com relação aos trabalhos prestados a partir 06.03.1997, forçoso concluir
que não se caracterização como especiais, visto que os PPPs não trouxeram nenhum nível
de ruído médio superior a 85 dB(A).

Por fim, em vista destas conclusões, imperioso concluir que a parte autora não tem direito à
aposentação especial, nem à aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto a
conversão, para comum, do período aqui reconhecido lhe acresce pouco mais de 4 meses de
contribuição, sendo claramente insuficiente à aquisição do direito pretendido.

[...] Ante todo o exposto, decido a lide da seguinte forma:

a) No que se refere ao pleito de reconhecimento da especialidade laboral havida
de 01.01.1991 a 28.04.1995, sendo patente a ausência de interesse, EXTINGO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 485, VI, do CPC;

b) No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o
mérito da postulação (art. 487, I, CPC), apenas para, refutando expressamente os demais
pleitos, condenar o INSS a reconhecer como especial, para todos os fins de direito, o trabalho
exercido pela autora de 29.04.1995 a 05.03.1997.”

3.  O autor laborava como cobrador.

Quanto aos períodos que a sentença não considerou especiais (posteriores a 6/3/97), o recurso
admitiu que não houve mensurações acima de 85 decibéis, verbis:

"No entanto os períodos laborados após 06/03/1997 foram equivocadamente não enquadrados
pelo juízo. Pois mesmo que os PPP’s não tenham trago um nível de ruído superior a 85dB,
houveram valores muito aproximados, sendo dignos de consideração, como no caso do
período de 29/04/1995 à 05/03/1997." (evento 58)

Logo, nada há a reparar na sentença.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

4. Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10%
do valor corrigido da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000310055v4 e do código CRC 5eb42db0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0037130-18.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SIRENE DA SILVA BAMBIRRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000310056v2 e do código CRC 6158160f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0039164-63.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JAIME LUIZ DE PALMA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL A
PARTIR DOS 12 ANOS. REVISÃO DO CÁLCULO DO TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ACRESCIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS a reconhecer e averbar o período de 02/02/1973 a 31/10/1991 como de
atividade rural, laborado na condição de segurado especial. 

Alega o recorrente que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo em nome próprio (certidão de casamento), harmonizando com o
documento em nome do seu genitor, pelo que a sentença deve ser reformada para reconhecer
o período de atividade rural desde 02/02/1971, aos 12 anos de idade, ou ao menos a partir da
data do documento mais antigo em nome do genitor de 19/04/1972. Alega, ainda, que o
tempo total considerado na sentença (174 contribuições) contraria as provas juntadas aos
autos, pois o recorrente contribuiu efetivamente durante tempo superior a 180 contribuições,
tendo o magistrado considerado o período trabalhado na Prefeitura de Afonso Cláudio, em
que apura somente 13 anos, 10 meses e 02 dias, não computando os períodos de 01/02/2016 a
31/01/2017 e de 01/03/2017 a 30/04/2017, que foram complementados com o recolhimento
da diferença de 9%. Requer: (i) o reconhecimento do trabalho rural a partir dos 12 anos de
idade; (ii) seja revisado o cálculo das contribuições na condição de empregado da Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio e do período de 01/02/2016 a 31/01/2017 e de 01/03/2017 a
30/04/2017 que foram complementados com o recolhimento da diferença de 9%, conforme
documento do Evento 1-OUT6, fl. 1.

A sentença está assim fundamentada:

(...)

Na hipótese, vejo que o autor juntou documentos servíveis como início de prova da atividade
rural, tais como: certidão de casamento, celebrado em 25/04/1987, informando a profissão de
lavrador (fl. 14); ficha do Sindicato Rural Patronal de Afonso Cláudio (fl. 16); certidão de
nascimento da filha, informando a profissão do autor como lavrador (fl. 17); certidão de
partilha, constando a propriedade rural do autor (fls. 22-24); documentos da sua propriedade
(fls. 51-60).
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Ademais, consta nos autos Processo de Justificação Administrativa, no qual as testemunhas
confirmam que o autor sempre laborou na roça com a família; que antes de iniciar as
atividades urbanas, ele somente laborava no campo (fls. 195- 199). Consta, ainda, declaração
de sua genitora, de que ele passou a trabalhar na lavoura a partir dos 14 anos, ou seja,
desde o ano de 1973 (fl. 220).

Assim, com base nos elementos de provas formados nos autos, reconheço o trabalho rural
desempenhado pela parte autora, no período de 02/02/1973 (data que completou 14 anos de
idade) a 31/10/1991. Esclareço que o reconhecimento do período de atividade rural deverá ser
somente até 31/10/1991, pois após a vigência da Lei 8.213/91, a atividade rural em regime de
economia familiar só pode ser contada como tempo de serviço para fins de aposentadoria por
tempo de contribuição, caso haja recolhimentos de contribuições previdenciárias.

Com efeito, a Lei de Benefícios garante aos segurados especiais, independentemente de
contribuição, o cômputo do tempo de serviço posterior a 31/10/1991 apenas para os benefícios
dispostos no art. 39, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, ou seja, aposentadoria por
idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão. 

Assim, para a concessão dos demais benefícios, inclusive aposentadoria por tempo de serviço
ou contribuição, mediante o cômputo do tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991, é
necessário que haja aporte contributivo na qualidade de segurado facultativo, a teor dos
artigos. 39, II, da LBPS, e 25, § 1.º, da Lei n. 8.212/91, razão pela qual, mesmo que seja
demonstrada a atividade rural da parte autora entre 1/11/1991 e 29/06/2000, tal período não
poderá ser computado como tempo de contribuição para fins de concessão da aposentadoria
postulada.

Quanto aos ao período de contribuição que o autor alega ter complementado – 01/10/2015 a
31/03/2017, vejo que consta nos autos somente complementação referente às competências de
02/2016 a 01/2017 e 03/2017 a 04/2017 (fl. 81), tendo, inclusive, o INSS já averbado tais
informações no CNIS1.

Nesse passo, vejo que, a despeito do reconhecimento da atividade rural aqui alegada
(02/02/1973 a 31/10/1991), a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado, pois, além de
não ter cumprido os 35 anos de tempo de contribuição (13 anos, 10 meses e 2 dias de
atividade urbana + 18 anos, 9 meses e 3 dias de atividade rural) , ela possui apenas 174 meses
de carência (160 já reconhecidas pelo INSS na fls. 73/74 + 14 que foram complementadas em
24/08/2017).

Dispositivo: 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto
ao pedido de reconhecimento, para efeitos de carência, das contribuições referentes aos
períodos de 02/2016 a 01/2017 e 03/2017 a 04/2017, visto que já se encontram no CNIS do
autor - art. 485, VI, do CPC.

A seguir, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos (art. 487, I, NCPC)
para o fim de condenar o INSS a reconhecer e averbar o seguinte período de atividade rural
laborado pela parte autora na condição de segurado especial - 02/02/1973 a 31/10/1991.

(...)

II. Fundamentação.

II.1. Averbação de tempo rural a partir dos 14 anos
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Não é possível reconhecer o trabalho rural a partir dos 12 anos, eis que há nos
autos declaração da própria genitora do autor no sentido de que o recorrente passou a
trabalhar na roça apenas a partir dos 14 anos (Evento 20 - OUT14 - fl. 18). 

Por tal razão, a sentença reconheceu o exercício de atividade rural apenas a
partir dos 14 anos, ou seja, a partir de 02/02/1973, devendo ser mantida, neste ponto.

II.2. Do tempo de serviço na qualidade de empregado do Município de Afonso
Cláudio.

Consta no Evento 16-OUT11, às fls. 18/19, declaração de tempo de contribuição
para fins de obtenção de benefício junto ao INSS, atendendo a exigência da autarquia
previdenciária (fl. 16). 

Nesta declaração há indicação dos seguintes períodos trabalhados, que totalizam
13 anos 10 meses e 2 dias:

Período:            Modo:        Total normal    acréscimo    somatório
30/06/2000 a 31/12/2001    normal        1 a 6 m 1 d    não há         1 a 6 m 1 d
14/01/2002 a 31/12/2002    normal        0 a 11 m 17 d    não há         0 a 11 m 17 d
02/01/2003 a 31/12/2003    normal        0 a 11 m 29 d    não há         0 a 11 m 29 d
19/01/2004 a 31/12/2004    normal        0 a 11 m 12 d    não há         0 a 11 m 12 d
10/01/2005 a 31/12/2005    normal        0 a 11 m 21 d    não há         0 a 11 m 21 d
02/01/2006 a 31/12/2007    normal        1 a 11 m 29 d    não há         1 a 11 m 29 d
01/01/2008 a 14/06/2014    normal        6 a 5 m 14 d    não há         6 a 5 m 14 d

Conclui-se, portanto, que o INSS não computou corretamente o tempo de
serviço prestado ao Município de Afonso Cláudio, razão pela qual deve ser averbado o total
de 13 anos 10 meses e 2 dias de tempo de serviço, consoante declaração emitida pelo
Município, acima indicada.
 

II.3. Contribuições não computadas

O autor alega que a sentença não computou as contribuições complementares
recolhidas no período de 01/02/2016 a 31/01/2017 e de 01/03/2017 a 30/04/2017. 

A sentença considerou que essas competências, com relação às quais reconhece
ter havido complementação de contribuição previdenciária, já teriam sido averbadas pelo
INSS no CNIS.

Entretanto, analisando o extrato constante do Evento 16-OUT11 fls. 18/19
verfica-se que tais contribuições não foram computadas pelo INSS, ao contrário do que
concluiu a sentença.

Trata-se dos seguintes períodos, que totalizam tempo de contribuição
equivalente a 1 ano 2 meses e 28 dias:
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Período:            Modo:        Total normal    acréscimo    somatório
01/02/2016 a 31/01/2017    normal        1 a 0 m 0 d    não há         1 a 0 m 0 d
01/02/2017 a 28/02/2017    normal        0 a 0 m 28 d    não há         0 a 0 m 28 d
01/03/2017 a 30/04/2017    normal        0 a 2 m 0 d    não há         0 a 2 m 0 d
 

II.4. Contagem do tempo de contribuição

Somando-se o tempo de atividade rural reconhecido na sentença (18 anos, 9
meses e 3 dias), o tempo de serviço prestado ao Município de Afonso Claudio (13 anos 10
meses e 2 dias), os recolhimentos na qualidade de contribuinte individual (2016 a 2017) e,
ainda, os períodos já computados pelo INSS, conforme Evento 16 - OUT11 fls. 18/19, abaixo
relacionados, há tempo de contribuição equivalente a 37 anos 0 meses e 6 dias:

         
Segurado Especial 02/02/1973 a 31/10/1991          18 a 9 m 3 d

Mun. Afonso Claudio 30/06/2000 a 31/12/2001   1 a 6 m 1 d
Mun. Afonso Claudio 14/01/2002 a 31/12/2002   0 a 11 m 17 d
Mun. Afonso Claudio 02/01/2003 a 31/12/2003   0 a 11 m 29 d
Mun. Afonso Claudio 19/01/2004 a 31/12/2004   0 a 11 m 12 d
Mun. Afonso Claudio 10/01/2005 a 31/12/2005   0 a 11 m 21 d
Mun. Afonso Claudio 02/01/2006 a 31/12/2007   1 a 11 m 29 d
Mun. Afonso Claudio 01/01/2008 a 14/06/2014   6 a 5 m 14 d

Auxílio-doença 24/05/1999 a 24/09/1999                0 a 4 m 1 d
Auxílio-doença 27/06/2012 a 12/10/2012                0 a 3 m 16 d

Schultz & Puppim Ltda 11/05/2009 a 04/01/2010    0 a 7 m 24 d

Contribuinte individual 01/02/2016 a 31/01/2017            1 a 0 m 0 d
Contribuinte individual 01/02/2017 a 28/02/2017            0 a 0 m 28 d
Contribuinte individual 01/03/2017 a 30/04/2017            0 a 2 m 0 d

Contribuinte individual 11/05/2009 a 04/01/2010    0 a 7 m 24 d
Contribuinte individual 24/05/1999 a 24/09/1999    0 a 4 m 1 d    
Contribuinte individual 27/06/2012 a 12/10/2012    0 a 3 m 16 d   

Somatório:
Segurado Especial:                                   18 a 9 m 3 d
Mun. Afonso Cláudio:                               13 a 10 m 2 d
Auxílio-doença:                                         0 a 7 m 17 d
Schultz & Puppim Ltda:                            0 a 7 m 24 d
Contribuinte individual:                            1 a 2 m 28 d
Contribuinte individual:                            1 a 10 m 22 d

Total: 37 anos 0 meses e 6 dias

Assim sendo, o autor faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Conclusão.
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DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO AUTOR para
reformar a sentença e condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de
contribuição ao autor. Fixo a DIB na DER, ou seja, 11/5/2017 (NB 174754232-3,cf. ev.1-
out5, p.22).   

Concedo a tutela provisória para determinar a intimação da APSDJ para implementar o
benefício em 30 dias. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000310537v29 e do código CRC 7f008a64.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:29
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Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877 - Bairro: Monte Belo - CEP: 29053-245 - Fone: (27)3183-5209 -
www.jfes.jus.br - Email: 1tur@jfes.jus.br

RECURSO CÍVEL Nº 0039164-63.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JAIME LUIZ DE PALMA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 12 de novembro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000164962v3 e do código CRC c6166b70.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0038916-97.2017.4.02.5050/ES

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

RECORRIDO: NATALINA DA PENHA HERTEL MIRANDA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES
BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que
julgou procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade em todos os períodos
requisitados (01/01/1990 a 16/10/2003; 01/11/2004 a 30/12/2014; 03/11/2015 a 03/02/2016;
01/03/2016 a 08/12/2016) e concedendo a aposentadoria especial.

Busca o recorrente que seja reformada a sentença no sentido de que a nenhum período
requerido seja concedida a especialidade alegando que o autor não comprovou devidamente a
sua exposição àgentes nocivos biológicos de forma concreta.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]Pretende a parte autora o benefício de Aposentadoria desde o requerimento
administrativo, seja na modalidade tempo de contribuição ou Especial.

Passo a análise do processo administrativo a partir da fl. 78.

Primeiramente, verifico que a CTPS da autora foi emitida em 22/09/1989 e o seu primeiro
vínculo como atendente de enfermagem se deu em 01/01/1990 na Fundação Hospital de
Domingos Martins.

Digno de nota que através do CNIS da autora se pode perceber que possuiu os seguintes
contratos com a respectiva instituição hospitalar:

- 01/01/1990 a 16/10/2003;

- 01/11/2004 a 30/12/2014;

- 03/11/2015 a 03/02/2016;

- 01/03/2016 a 31/09/2016.
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[...]No caso, para comprovar a atividade especial nos períodos alegados, a parte autora
juntou aos autos: CTPS e PPP”s.

De acordo com os PPP’s acima especificados, a autora exerceu o cargo de auxiliar de
enfermagem, com as seguintes atribuições:

[...]De modo a configurar a atividade como insalubre em todos os períodos alegados,
enquadrando-se nos Decretos 53.831/1964 (código 1.3.2); 83.080/1979 (Anexo I, código
1.3.4); 2.172/1997 (Anexo IV, código 3.0.1); e 3.048/1999 (Anexo IV, código 3.0.1).

Logo, os documentos revelam que as atividades exercidas pela parte autora ocorreram em
ambiente hospitalar, exposta a pessoas doentes e materiais contaminados, demonstrando,
portanto, possível risco da atividade e de contaminação de doenças infectocontagiosas, apta a
caracterizar a sua especialidade.

Sendo assim, diante dos elementos de provas constantes nos autos, reconheço como tempo de
atividade especial os lapsos de atividade, laborados pela parte autora na função de auxiliar de
enfermagem, a saber:

[...]Ou seja, tempo insuficiente para a Aposentadoria Especial.

Intimada a parte autora cumpriu a diligência a contento com a juntada do PPP de fls. 161

O que confere a parte autora o benefício da Aposentadoria Especial com reafirmação da DER
para o dia – (08/12/2016)

[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a
averbar, como tempo especial, os períodos de atividade da parte autora de: - 01/01/1990 a
16/10/2003; - 01/11/2004 a 30/12/2014; - 03/11/2015 a 03/02/2016; - 01/03/2016 a
08/12/2016, bem como conceder a aposentadoria Especial desde a (08/12/2016).

Os elementos probatórios levados em conta na fundamentação e a natureza alimentar do
benefício demonstram a presença dos requisitos fático-jurídicos necessários à tutela provisória
pleiteada (art. 300, NCPC), motivo pelo qual defiro o pedido de tutela de urgência, para
determinar ao INSS o imediato cumprimento da obrigação de fazer ordenada acima
(concessão do benefício).”

II.B. Da exposição à agentes biológicos:

Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
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possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

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

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

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

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

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

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em estabelecimento de saúde
para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o trabalho seja “em
contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” É evidente que nem todo o trabalho desempenhado em hospitais ou
postos de saúde se dá com esse paciente que sofra de patologia infectocontagiosa.

Nada há no PPP ou no LTCAT que indique o trabalho específico com pacientes portadores de
doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.

Como antes referido, não se pode prestigiar a interpretação que dê ensejo a uma conclusão
indicativa de que todo trabalhador que atue em hospitais ou postos de saúde (porque nestes
locais haverá, via de regra, presença de vírus, fungos e bactérias) fará jus à aposentadoria
especial. Tal interpretação é equivocada pelo critério restritivo contido no próprio
regulamento da Previdência Social que, nesse ponto, parece ter se inspirado na dicção do
anexo 14 da NR-15.

Para além disso, o PPP informa que havia uso de EPI eficaz (evento1-out3, pág.4).

A posição desta 1ª TR-ES é que, no que refere aos agentes biológicos, a existência de EPI
eficaz inviabiliza seja o tempo de trabalho qualificado como especial (v.g.: Recurso
n. 0010787-79.2017.4.02.5051/01).

Quanto aos períodos anteriores a vigência da lei 9.032 de 1995, a eles deve ser concedida a
especialidade por enquadramento profissional: a autora laborava como técnica em
enfermagem no interior de um hospital; logo, tais períodos devem ser qualificados como
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especiais.

Sendo assim, a sentença merece ser reformada, sendo somente considerados especiais os
períodos de 02/01/1990 a 23/07/1990 e 01/08/1990 a 28/04/1995.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Intime-se a APSDJ para cessar o pagamento do benefício.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para julgar parcialmente
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria; não obstante isso, julgo
procedente o pedido de AVERBAÇÃO, como especiais, dos períodos de trabalho de
02/01/1990 a 23/07/1990 e de 01/08/1990 a 28/04/1995, e revogar a tutela concedida.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000302927v4 e do código CRC f7d025d8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0038916-97.2017.4.02.5050/ES

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

RECORRIDO: NATALINA DA PENHA HERTEL MIRANDA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000302928v2 e do código CRC 5b62e3ed.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000317-08.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: PEDRO SIQUEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL C/C RECONHECIMENTO DE
PERÍODO ESPECIAL. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU.
ESPECILIDADE RECONHECIDA. LAUDO EXTEMPORÂNEO.
SÚMULA 68 TNU. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO
INSS DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora, PEDRO SIQUEIRA, e pela
parte ré, INSS, impugnando sentença que declarou parcialmente procedentes os pedidos, de
modo que reconheceu a especialidade da atividade exercida na função de “marteleteiro” entre
01/11/1995 a 25/03/2002 na empresa CONCRENORTE – CONCRETO DO NORTE LTDA e
condenando a Autarquia ré a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo
de contribuição integral.

Busca o recorrente PEDRO SIQUEIRA o acréscimo da especialidade ao período de
02/09/2002 a 06/08/2014, alegando que os documentos apresentados, LTCAT, PPRA,
PCMSO, comprovam a especialidade no período, requerendo assim a reforma da sentença.

Já o INSS busca a reforma da sentença de modo que a nenhum período seja atribuída qualquer
especialidade, alegando que o PPP não está em conformidade com a norma/metodologia
exigida.

II – Fundamentação.

Ruído: Tema 174 - TNU.

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

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

Nessa linha, o recurso do INSS não deve ser acolhido.

Do tempo de serviço especial

 - 01/11/1995 a 25/03/2002

Não cabe reforma da sentença quanto a esse período, se mantendo a mesma pelos próprios
fundamentos.

Eis o teor da sentença:

“[...]Analisar-se-á, em primeiro lugar o período entre 1995 e 2002.

No Evento 13 destes autos a parte autora apresentou PPP emitido pela empresa e o respectivo
laudo técnico que serviu de base para confecção daquele documento.

Nele restou demonstrado que o demandante laborou em condições prejudiciais à saúde quanto
ao agente físico ruído.

Há uma divergência entre o PPP e o laudo apresentado que merece destaque. No PPP existe
menção de que a metodologia utilizada para aferição do agente ruído obedeceu as resgras da
NHO-01 da FUNDACENTRO. Contudo, a leitura do laudo mostra ter sido utilizada a NR-15
para apuração dos valores apresentados.

Esse é um vício menor, pois, utilizando-se qualquer uma das técnicas supra, o resultado
prático para o demandante seria o mesmo. Houve efetivo trabalho em condições prejudiciais à
saúde.

Assim, o pedido neste ponto, deve ser julgado procedente. [...]”

- 02/09/2002 a 06/08/2014

O juízo a quo não considerou como especial a atividade exercida na empresa BRITACOL –
BRITAS COLATINA LTDA-EPP, entre 02/09/2002 a 06/08/2014, afirmando que o PPP
apresentado referente a esse período não específica a técnica utilizada para a medição do
agente nocivo ruído, não podendo assim ser considerado.

Contudo, com os documentos apresentados, dentre deles especialmente o LTCAT, é evidente
que a técnica utilizada está conforme o entendimento do TNU, tema 174, que possibilita a
utilização da metodologia presente na NR-15 ou na NHO-01 da FUNDACENTRO para a
medição do agente nocivo ruído.
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Assim, como o valor de ruído é de medido é de 92,8 dB(A), valor esse acima do limite legal,
deve ser reconhecida a especialidade no período requerido pela parte autora (evento 25-out2,
pág.3).

Vale ressaltar que mesmo o LTCAT apresentado ser de momento posterior, ou seja,
extemporâneo, ele é válido. Isto porque, de acordo com a súmula 68 da TNU, “O laudo
pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial
do segurado.”.

            

Diante do exposto, entendo que o LTCAT é válido para comprovar a especialidade do período
de 02/09/2002 a 06/08/2014, sendo necessário, portanto, reformar a sentença neste sentido.

Sílica livre cristalizada.

Registro que o autor era MARTELETEIRO e em todos os períodos há indicação de contado
com sílica livre cristalizada, elemento que está previsto na lista 1 da LINACH (agente
comprovadamente cancerígeno).

Só por esse fato, a atividade deve ser considerada como especial.
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Da contagem do tempo de contribuição

A sentença impugnada considerou, já atribuída a especialidade ao período de 01/11/1995 a
25/03/2002, 36 anos, 10 meses e 26 dias de tempo de contribuição.

Considerando o reconhecimento da especialidade da atividade exercida entre 02/09/2002 a
06/08/2014, o cálculo do tempo de contribuição do autor alcança: 41 anos, 8 meses e 5 dias.

Nome: PEDRO SIQUEIRA

Data
Entrada

Data
Saída

Dias
trabalhados

Coeficiente Dias
Equivalentes

a m d

02/09/2002 06/08/2014                      
4.357

              
1,00

                       
4.357

  
11

  
11

     
8

02/09/2002 06/08/2014                      
4.357

              
0,40

                  
     1.743

     
4

     
9

     
9

Dessa maneira, deve ser averbado o período acima ao tempo de aposentadoria já considerado.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ao AUTOR, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente vencida (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com
base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, a fim de
reconhecer a especialidade da atividade exercida de 02/09/2002 a 06/08/2014 E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.  

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000292729v8 e do código CRC 51c3ec0a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000317-08.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: PEDRO SIQUEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, a fim de reconhecer a especialidade da
atividade exercida de 02/09/2002 a 06/08/2014 E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000292730v2 e do código CRC 202fae4e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5002306-61.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SAMUEL ALVES BARBOSA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RADIAÇÃO
IONIZANTE. AGENTE RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENO
(LINACH, GRUPO 1). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.

1. Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, SAMUEL ALVES BARBOSA,
em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, concedendo a
especialidade no período de 01/11/1997 a 03/12/1998.

Sustenta a parte autora que faz jus à concessão do benefício requerido, tendo em vista que
exerceu a atividade de técnico de radiologia  nos períodos de 01/11/1997 a 08/02/2002 e
01/02/2011 a 18/09/2015, e estava exposto aos agentes nocivos radiação ionizante e micro-
organismos patogênicos. Aduz que a avaliação do agente nocivo radiação ionizante é
qualitativa.

Reqer, assim, que a sentença seja reformada para julgar procedente o pedido de concessão do
benefício de aposentadoria especial, com tutela provisória de urgência antecipada.

2. Agentes nocivos reconhecidamente  cancerígenos.

2.1. A alteração procedida pelo Decreto nº 8.123/2013 no Decreto nº 3.048/1999.

O Decreto nº 8.123/2013 alterou o Regulamento da Previdência Social, que desde então
tornou viável considerar condição especial a exposição a agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno em humanos. Com efeito, confira-se a atual redação do artigo 68 do Decreto nº
3.048/99, com as alterações dadas pelo Decreto nº 8.123/2013:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de
aposentadoria especial, consta do Anexo IV.

(...)

§ 4º A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição  a  ser apurada na
forma dos §§ 2º e 3º, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos,
listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de
efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)
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Perceba-se que o fato da presença do agente reconhecidamente cancerígeno no ambiente de
trabalho é, por si só, suficiente a que se tenha por comprovada a efetiva exposição do
trabalhador. Noutras palavras, o risco será avaliado de forma qualitativa, ou independente de
mensuração, de modo que, em casos tais, para analisar se uma atividade deve ou não ser
qualificada como especial, torna-se irrelevante a ocorrência de uso de EPI e sua eventual
eficácia.

Os agentes “reconhecidamente cancerígenos” de que fala o § 4º do art. 68 do Decreto nº
3048/99 (com a redação dada pelo Decreto 8.123/13) são aqueles relacionados como tal na
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, ou LINACH, que foi publicada na
Portaria Interministerial nº 9, de 07/10/2014 (Diário Oficial da União de 08/10/14, págs.
140/142).

A referida LINACH contem um anexo no qual o Grupo 1 indica os “agentes confirmados
como carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2A relaciona os “agentes provavelmente
carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2B relaciona os “agentes possivelmente
carcinogênicos para humanos”

Em suma, os agentes reconhecidamente cancerígenos referidos na nova redação do § 4º do
art. 68 do Dec. 3.048/99 são os que constam no Grupo 1 da LINACH. No referido Grupo 1
está listado o agente nocivo “radiações ionizantes”.

Em conclusão: o autor estava exposto a agente reconhecidamente cancerígeno existente em
seu ambiente de trabalho; tal existência “será suficiente para a comprovação de efetiva
exposição do trabalhador” (§ 4º do art. 68 do RPS); afere-se que a análise do risco é
realizada qualitativamente. Logo, o tempo de trabalho laborado  com exposição a tal agente
deve ser considerado como especial.

2.2. Da ilegalidade da restrição existente na Nota 2 da LINACH e no Memorando- Circular
Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15.

Ao final da LINACH, há uma nota 2 com a seguinte redação: “2. Para efeito do art. 68, § 4º,
do Decreto 3048... serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos aqueles do
Grupo 1 desta lista que têm registro no Chemical Abstracts Service – CAS.”

A mesma restrição está contida no Memorando-Circular Conjunto nº
2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15, 1in verbis: “a) serão considerados agentes
reconhecidamente cancerígenos os constantes do Grupo 1 da lista da LINACH que possuam
o Chemical Abstracts Service – CAS e que constem no Anexo IV do Decreto nº 3048/99;”

As radiações ionizantes constam do Grupo 1 da LINACH e constam no anexo IV do Decreto
nº 3.048/99; contudo, aferindo a coluna da LINACH relativa ao registro no Chemical
Abstracts Service, consta a informação “não se aplica”.

A restrição imposta pela Portaria (em sua nota 2) e pela orientação administrativa é ilegal.
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Não se pode exigir que o agente nocivo “radiações ionizantes” tenha registro junto ao
Chemical Abstracts Service para, somente então, reconhecer o mesmo como
“reconhecidamente cancerígeno” para efeito de concessão de aposentadoria especial. Eis as
razões que embasam essa asserção.

Em primeiro lugar, o § 4º do art. 68 do Decreto nº 3048/99 (com a redação do Dec. nº
8.123/2013) em nenhum momento impõe o requisito do registro do agente nocivo
reconhecidamente cancerígeno em tal catálogo (o Chemical Abstracts Service – CAS). Logo,
a portaria que instituiu a LINACH e o referido Memorando-Circular criaram restrição
inexistente na norma que lhes é superior (o Regulamento da Previdência Social); e, portanto,
trata-se de restrição ilegal.

Em segundo lugar, é inviável haver registro do agente radiação ionizante no Chemical
Abstracts Service. Segundo informação  colhida na internet, o registro CAS é “... uma base de
dados de substâncias químicas. Cada substancia desta base de dados recebe um número CAS
único e estes números são muitas vezes utilizados para descrever de maneira única as
substancias químicas.”2. Ou seja, apenas substâncias químicas são registradas no CAS.

Radiações não são substâncias químicas. No sítio da Fundação Oswaldo Cruz encontra-se a
seguinte definição: “Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam
com uma determinada velocidade. Contêm energia, carga eléctrica e magnética... As
radiações electromagnéticas mais conhecidas são: luz, microondas, ondas de rádio, radar,
laser, raios X e radiação gama. As radiações sob a forma de partículas, com massa, carga
eléctrica, carga magnética mais comuns são os feixes de elétrons, os feixes de prótrons,
radiação beta, radiação alfa... Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser
descrita como não ionizante ou ionizante.”3.

Uma vez que o agente nocivo ora analisado não é substância química, não faz sentido exigir
que o mesmo tenha registro numa base de dados de substâncias químicas (o registro CAS)
como suposto necessário (embora não único) para atribuir- lhe o caráter de reconhecidamente
cancerígeno para o fim de concessão de aposentadoria especial.

Pelo exposto, conclui-se que a restrição enfocada, contida tanto na Nota 2 da LINACH quanto
no Memorando-Circular Conjunto nº  2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15 é: (i) ilegal,
visto que impõe restrição não prevista na norma que lhe é superior (§ 4º do art. 68 do RPS); e
(ii) incongruente, visto que parte do falso suposto de que uma onda eletromagnética (como as
radiações) seja passível de registro numa base de dados de substâncias químicas (o registro
CAS).

Em síntese, as radiações ionizantes são agente nocivo passível de avaliação qualitativa;
portanto, o eventual uso de EPC ou EPI não exclui o direito a que o  tempo de trabalho
laborado mediante exposição a tal agente seja considerado  especial (item 1, alíneas c e d do
Memorando-Circular Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15).

3. Tempo Especial.

O autor, que laborou como técnico em radiologia, estava sujeito a tal agente nocivo nos
seguintes períodos:
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a) de 01/11/1997 a 08/02/2002 (Associação Evangelica Beneficiente Espirito-Santense –
AEBES);

b) de 01/02/2011 a 18/09/2015 (IDE – Instituto de Diagnosticos Especializados Ltda).

A eventual informação de uso de EPI eficaz contida no PPP tornou-se irrelevante, seja porque
o agente em questão é passível de análise qualitativa de riscos, seja porque se cuida de agente
nocivo reconhecidamente cancerígeno.

Pelo exposto, o autor faz jus a que sejam considerados como laborados em condições
especiais os períodos acima referidos, sendo viável a sua aposentadoria especial se atingidos
25 anos; ou passível de conversão pelo fator 1,4 para “tempo comum, caso não se atinja
referido tempo”.

Nome: SAMUEL ALVES BARBOSA

Data
Entrada

Data
Saída

Dias
trabalhados

Coeficiente Dias
Equivalentes

a m d

01/11/1997 08/02/2002                      
1.561

            
1,00

                    
1.561

     
4

     
3

  
10

01/02/2011 18/09/2015                      
1.691

            
1,00

                    
1.691

     
4

     
7

  
18

A soma dos períodos acima listados e dos períodos já concedidos administrativamente (21
anos, 03 meses e 03 dias) atinge 30 anos, 2 meses e 1 dia. Logo, o autor faz jus à concessão
da aposentadoria especial desde a DER (18/09/2015).

4. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº de 9.099/1995.

Os valores atrasados deverão ser corrigidos com juros e correção monetária.

Concedo a TUTELA PROVISÓRIA para determinar a implantação do benefício no prazo
de 30 (trinta) dias, ante o caráter alimentar da verba, contados da intimação deste acórdão.
Intime-se a APS-DJ para cumprimento da tutela.

VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO ao recurso e CONDENO o INSS a
conceder ao autor aposentadoria ESPECIAL, com DIB fixada na DER, ou seja, em
18/09/2015.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000309276v3 e do código CRC 88810ecd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
 

1. Texto do Memorando-Circular Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15: Em 23 de julho de 2015. Aos
Superintendentes-Regionais, Gerentes de Agência da Previdência Social-APS, Representantes Técnicos da Perícia Médica
nas Superintendências Regionais, Chefes de Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador, Peritos Médicos Previdenciários,
Especialista de Normas e Gestão em Benefícios, Chefe Divisão/Serviço de Benefícios, Chefe de Serviço/Seção de
Reconhecimento do Direito. Assunto: Uniformização dos procedimentos para análise de atividade especial referente a
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, biológicos e ruído 1. Considerando as recentes alterações
introduzidas no § 4º do art 68 do Decreto nº 3.048, de 1999 pelo Decreto nº 8.123, de 2013, a publicação da Portaria
Interministerial MTE/MS/MPS nº 09, de 07/10/2014 e a Nota Técnica n° 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SAO/PGF/AGU
(Anexo I), com relação aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, observar as orientações abaixo: a) serão
considerados agentes reconhecidamente cancerígenos os constantes do Grupo 1 da lista da LINACH que possuam o
Chemical Abstracts Service – CAS e que constem no Anexo IV do Decreto nº 3048/99; b) a presença no ambiente de
trabalho com possibilidade de exposição de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, será suficiente para
comprovação da efetiva exposição do trabalhador; c) a avaliação da exposição aos agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos será apurada na forma qualitativa, conforme § 2º e 3° do art. 68 do Decreto nº 3048/99 (alterado pelo
Decreto n° 8.123 de 2013); d) a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou Equipamentos de Proteção
Individual-EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes; e e)
para o enquadramento dos agentes reconhecidamente cancerígenos, na forma desta orientação, será considerado o período
trabalhado a partir de 08/10/2014, data da publicação da Portaria Interministerial nº 09/14.
2. Endereço: https://pt.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts_Service
3. Endereço: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/radiacao.html
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RECURSO CÍVEL Nº 5002306-61.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SAMUEL ALVES BARBOSA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso e CONDENO o INSS a conceder ao autor aposentadoria
ESPECIAL, com DIB fixada na DER, ou seja, em 18/09/2015, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000309278v2 e do código CRC 2af53aa3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0007043-66.2016.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: PEDRO TITO DE ATHAYDE (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto, condenando o réu a averbar
como especiais nos períodos de 01/05/1997 a 17/02/1998 e  de 08/02/1998 a 30/11/2004.

Alega o embargante que o acórdão contém omissão omissão no tocante ao
período de 29/04/1995 a 01/05/1996. Diz que os argumentos destacados referentes ao período
de 01/05/1997 a 17/02/1998 aplicam-se perfeitamente ao caso no período de 29/04/1995 a
01/05/1996, com isso revelando-se inegável omissão. Alega que se manteve a omissão
quando do momento de análise e contagem dos períodos considerados especiais ou não, visto
que o intervalo temporal de 29/04/1995 a 01/05/1996 não foi citado, muito menos contado.

Assiste razão ao embargante. Configura-se a omissão apontada.

Isso porque os mesmos fundamentos que serviram ao reconhecimento do
período de 01/05/1997 a 17/02/1998 como especial aplicam-se ao período de 29/04/1995 a
01/05/1996 - que não foi incluído na conclusão do voto -, considerando tratar-se da mesma
função (vigilante) na mesma empresa (Sentinela), com situação cadastral "baixada" quanto ao
CNPJ.

Considerando que (i) o INSS apurou 31 anos, 04 meses e 27 dias de tempo de
contribuição; (ii) os acréscimos decorrentes da conversão dos períodos reconhecidos como
especiais no voto somaram 3 anos e 13 dias; (iii) o acréscimo decorrente da conversão do
período de 29/04/1995 a 01/05/1996 equivale a 4 meses e 25 dias, tem-se o tempo total de
contribuição na DER (13/03/2015) equivalente a 34 anos, 10 meses e 05 dias, tempo
insuficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Assim é que o provimento do recurso inominado permanece parcial, não sendo
possível a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na DER.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão reconhecida, INCLUIR na condenação
constante do acórdão embargado a averbação como especial também do período
de 29/04/1995 a 01/05/1996.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336191v7 e do código CRC 65c75d17.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0007043-66.2016.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: PEDRO TITO DE ATHAYDE (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão
reconhecida, INCLUIR na condenação constante do acórdão embargado a averbação como
especial também do período de 29/04/1995 a 01/05/1996, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336192v2 e do código CRC 7b4b25d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0010365-79.2016.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO ANTONIO FERRARI (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO E
HIDROCARBONETOS. ESPECIALIDADE RECONHECIDA
PARCIALMENTE. RECURSO DO RÉU PARCILAMENTE
PROVIDO. 

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, impugnando sentença que julgou
procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade nos seguintes períodos
22/03/1993 a 27/10/1993, 04/01/1994 a 31/08/1996, 24/02/1997 a 05/09/2000, 16/03/2001 a
10/05/2006, 02/05/2007 a 31/05/2012 e 01/06/2012 a 11/05/2015, bem como concedeu
aposentadoria comum por tempo de contribuição.

Busca o recorrente que seja reformada a sentença no sentido de que a nenhum período
requerido seja concedida a especialidade, alegando que o autor não estava entre 05/03/1997 a
18/11/2003 exposto a ruído acima do limite legal bem como possuia EPI Eficaz para os
demais agentes nocivos.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]Considerando o pedido autoral e o procedimento administrativo realizado perante a
Autarquia Ré, analisando toda a documentação carreada aos autos e com base na
fundamentação acima exposta, verifico que houve comprovação de labor sob exposição a
agentes que prejudicam a saúde ou a integridade física apenas nos seguintes períodos:

Período Função / Exposição Folha no processo

22/03/1993 a 27/10/1993 Óleo e graxa 35/36

04/01/1994 a 31/08/1996 Óleo e graxa 146/147

24/02/1997 a 05/09/2000 Ruído de 90 dB 135/136

16/03/2001 a 10/05/2006 Ruído de 90 dB 137/138

02/05/2007 a 31/05/2012 Ruído de 90 dB 139/140

 01/06/2012 a 11/05/2015 Ruído 90 dB 141/143”
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Quanto aos períodos de 01/09/1971 a 30/06/1973, 15/09/1973 a 14/09/1974, 01/04/1975 a
14/06/1975, 01/09/1975 a 31/03/1976, 01/05/1976 a 05/09/1978, 01/06/1981 a 05/10/1981,
10/04/1991 a 13/07/1992, e entendo pelo não enquadramento, haja vista a ausência de
comprovação a agente nocivo.

Desta feita, com base em todo o exposto, chega-se à conclusão de que o tempo de serviço do
Autor apurado até a data do requerimento administrativo em 11/05/2015 (fl. 95), tendo em
conta todos os elementos constantes dos autos, foi o seguinte:[...].

Assim, uma vez que o demandante contava com 27 anos, 08 meses e 06 dias de tempo de
contribuição na data do requerimento administrativo (fl.95), multiplicando por 0,4 os valores
da tabela acima (7.295 dias), tempo este considerado especial, e acrescendo ao tempo comum
apurado pelo INSS, verifico que o segurado totalizava na data da DER o tempo de 35 anos, 08
meses e 03 dias, ou seja, ele fazia jus ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.

[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM
JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, e condenando o Réu a
AVERBAR em nome do Autor como tempo especial os períodos de 22/03/1993 a 27/10/1993,
04/01/1994 a 31/08/1996, 24/02/1997 a 05/09/2000, 16/03/2001 a 10/05/2006, 02/05/2007 a
31/05/2012 e 01/06/2012 a 11/05/2015, bem como a CONCEDER o benefício de
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, desde a data do requerimento
administrativo, em 11/05/2015 (fl. 95), nos termos da fundamentação supra.

Com base em uma cognição exauriente, tendo em conta a verossimilhança da alegação e o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à parte-Autora,
concedo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o cumprimento em caráter de
urgência da obrigação de fazer determinada acima, devendo o requerido implantar o
benefício ora concedido à parte-Autora no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar
da intimação desta decisão, bem como comprovar, nos autos, o efetivo cumprimento nos 10
(dez) dias subsequentes à implantação, sob pena de desobediência.

Condeno, ainda, o réu a PAGAR, após o trânsito em julgado, as parcelas vencidas, devidas
desde a DIB, devendo os valores ser atualizados aplicando-se juros moratórios e correção
monetária calculados com base nos índices oficiais do Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editado pelo CJF.”

II.B. Do tempo especial de serviço

O juízo a quo considerou como especiais as atividades exercidas nos seguintes
períodos: 01/03/1980 a 30/08/1985, 01/11/1985 a 24/03/1986, 01/11/1986 a 20/06/1989,
01/09/1989 a 30/09/2003 e de 14/04/2004 a 19/05/2014.

O INSS, por sua vez, impugnou a sentença afirmando que a decisão desrespeitou a r. decisão
proferida pelo E. STF no ARE 664.335, ao reconhecer a especialidade das atividades com
exposição a hidrocarbonetos (óleos e graxas) mesmo diante da indicação de utilização de EPI
eficaz. Além disso, o INSS afirma que foi reconhecida a exposição ao agente nocivo ruído,
mesmo sem que este ultrapassasse 90dB entre 05/03/1997 e 18/11/2003.

No que diz respeito ao agente nocivo de ruído, segue tabela que demonstra os
limites definidos pela legislação previdenciária:
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80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64

90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99

85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº3.048/99

Diante do exposto, não é possível reconhecer a especialidade das atividades exercidas nos
períodos de 05/03/1997 a 05/09/2000 (mecânico) e de 16/03/2001 a 18/11/2003 (moleiro),
haja vista que o autor não esteve exposto a níveis de ruído acima de 90 dB (A), conforme
determinava o Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 2.172/97 (os PPPs de ev.23-out30, p.3 e
p.5, indicam o nível de 90 dB(A)).

Por esse motivo, a sentença merece, neste ponto, ser reformada, a fim de desconsiderar a
especialidade das atividades exercidas nos períodos de 05/03/1997 a 05/09/2000 e de
16/03/2001 a 18/11/2003.

Por outro lado, a sentença merece ser mantida no que diz respeito ao reoconhecimento da
especialidade dos seguintes períodos:  22/03/1993 a 27/10/1993, 04/01/1994 a 31/08/1996,
24/02/1997 a 04/03/1997, 19/11/2003 a 10/05/2006, 02/05/2007 a 31/05/2012 e 01/06/2012 a
11/05/2015. Com efeito, em todos eles se indica nível de ruído em patamar superior ao limite
de tolerância (PPPs em ev.23-out30, p. 1, p.3, p.5 e  p. 7).

III – Da contagem do tempo de contribuição:

Considerando que o autor já tinha reconhecido pelo INSS o tempo de contribuição de 27 anos,
8 meses e 6 dias, sendo acrescidos a especialidade dos períodos de 22/03/1993 a 27/10/1993,
04/01/1994 a 31/08/1996, 24/02/1997 a 04/03/1997, 19/11/2003 a 10/05/2006, 02/05/2007 a
31/05/2012 e 01/06/2012 a 11/05/2015, que representam 5 anos, 6 meses e 8 dias, conforme
tabela abaixo, o autor alcança o tempo de contribuição de 33 anos, 2 meses e 14 dias.

Nome: PEDRO ANTONIO FERRARI

Data
Entrada

Data
Saída

Dias
trabalhados

Coeficiente Dias
Equivalentes

a m d

22/03/1993 27/10/1993                         
220

            
0,40

                          
88

    
-  

     
2

  
27

04/01/1994 31/08/1996                                                                        
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971 0,40 388 1 -  23

24/02/1997 04/03/1997                           
10

            
0,40

                            
4

    
-  

    
-  

     
4

19/11/2003 10/05/2006                         
904

            
0,40

                        
362

    
-  

  
11

  
28

02/05/2007 31/05/2012               
       1.857

            
0,40

                        
743

     
2

    
-  

  
13

01/06/2012 11/05/2015                      
1.075

            
0,40

                        
430

     
1

     
2

     
4

 Total:                     
2.015

     
5

     
6

     
8

Assim, resta claro que o mesmo não atingiu o tempo necessário para a concessão do benefício
de aposentadoria comum por tempo de contribuição, devendo ser revogada a concessão do
mesmo.

IV – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Intime-se a APSDJ para cessar o pagamento do benefício.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo a especialidade somente nos
períodos de 22/03/1993 a 27/10/1993, 04/01/1994 a 31/08/1996, 24/02/1997 a 04/03/1997,
19/11/2003 a 10/05/2006, 02/05/2007 a 31/05/2012 e 01/06/2012 a 11/05/2015 (os quais
devem ser averbados pelo INSS como especiais) e revogar a tutela concedida.  

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321208v14 e do código CRC 29e35b41.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0010365-79.2016.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO ANTONIO FERRARI (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para julgar parcialmente procedente o pedido
inicial, concedendo a especialidade somente nos períodos de 22/03/1993 a 27/10/1993,
04/01/1994 a 31/08/1996, 24/02/1997 a 04/03/1997, 19/11/2003 a 10/05/2006, 02/05/2007 a
31/05/2012 e 01/06/2012 a 11/05/2015 (os quais devem ser averbados pelo INSS como
especiais) e revogar a tutela concedida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321209v2 e do código CRC d8939203.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000145-66.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO LIMA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. AUXILIAR DE MAQUINISTA E MARCENEIRO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, CARLOS ROBERTO LIMA,
em face da sentença que julgou improcedente os pedidos.

Alega o recorrente que esteve sujeito a agentes nocivos, a sua saúde e a sua integridade física
nos períodos de: 01/06/1985 a 03/02/1992, onde laborou como auxiliar de maquinista, e
03/05/1993 a 12/05/1993, onde exerceu a função de marceneiro, bem como é possível por
analogia o enquadramento profissional. Dessa forma, requer a reforma da sentença.

2. Eis o teor da sentença:

“[...]A parte autora pretende o reconhecimento dos seguintes lapsos de tempo onde teria
trabalhado em condições prejudiciais à saúde: de 01/06/1985 a 03/02/1992; de 03/05/1993 a
12/05/1993.

A prova do direito alegado foi feita por meio da cópia da CTPS da parte autora.

Segundo informado na petição inicial, as funções desempenhadas nos dois vínculos apontados
estariam enquadradas como prejudiciais à saúde nos decretos vigentes à época.

Em que pesem os argumentos expostos pela parte autora, as funções de auxiliar de maquinista
e de marceneiro não se encontram previstas nos Decs. 53.831/64 e 83.080/79 como
presumivelmente prejudiciais à saúde do trabalhador.

Para que o demandante pudesse obter o reconhecimento da atividade especial, nos casos
pretendidos, dever-se-ia ter juntado aos autos documentos emitidos pelo empregador com
minúcias sobre a rotina laboral.

Somente desta maneira seria possível aferir se o trabalho impunha o contato com agentes
nocivos.

Sem tais informações e instruído o processo somente com a cópia da CTPS não se mostra
possível reconhecer o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física, pelo que deve ser julgado improcedente esse pedido.
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Com o não reconhecimento e averbação do tempo especial, a questão de fundo (revisão do ato
concessório da aposentadoria por tempo de contribuição) também deve ser
negada judicialmente.

[...] ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.”

3. Resta claro que inexiste nos autos qualquer comprovação de exposição a algum agente
nocivo à saúde ou integridade física do autor durante os seus respectivos períodos de labor em
que requisitou a especialidade, bem como não é possível o enquadramento profissional por
analogia, assim, não prosperando qualquer alegação que justifique a reforma da sentença
impugnada.

Os períodos são anteriores à Lei 9032/95.

Não há enquadramento profissional para a função de marceneiro nos Decretos  n. 53.831/64 e
n. 83.080/79.

Há enquadramento para a função de maquinista no quadro anexo ao Decreto n. 53.831/64:

2.4.3 TRANSPORTES
FERROVIÁRIO

Maquinistas, Guarda-
freios, trabalhadores da via
permanente.

Insalubre 25 anos Jornada normal ou
especial  fixada em
Lei. Artigo  238,
CLT.

De 1/6/85 a 3/2/92 o autor laborou como AUXILIAR DE MAQUINISTA na empresa
ESQUADRIAS OURO VERDE LTDA (ev.1-procadm5, p.6).

Ocorre que, como indica a CTPS, trata-se de estabelecimento INDUSTRIAL.

Nada há que indique que tal sociedade empresária atue no ramo do transporte ferroviário.

É evidente que o tempo é comum.

3.  Conclusão.

O recurso deve ser DESPROVIDO.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor corrigido da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311403v5 e do código CRC 96b2cad9.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000145-66.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO LIMA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311404v2 e do código CRC 5a52a8cf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5011700-92.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO IZOTON (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. CALOR E AGENTES BIOLÓGICOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, CARLOS ANTONIO IZOTON,
em face da sentença que julgou improcedente os pedidos.

Alega o recorrente que esteve sujeito a agentes nocivos, a sua saúde e a sua integridade física
no período de: 15/05/2008 a 22/05/2017, onde exerceu a função de taifeiro. Dessa forma,
requer a reforma da sentença.

2. Eis o teor da sentença:

“[...]Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a reconhecer tempo de serviço
especial no período de 15/5/2008 a 22/5/2017 e conceder aposentadoria especial desde o
requerimento administrativo, em 16/5/2017.

Para comprovar condição especial de trabalho, o autor apresentou Perfil Profissiográfico
Previdenciário emitido pela empresa Sealion do Brasil Navegação Ltda. (evento 1_OUT7). O
documento informa que o autor exerceu a função de taifeiro, sendo responsável pela
organização e limpeza da cozinha, da copa, do refeitório e das áreas comuns da embarcação. 

O PPP informa exposição a calor. Em se tratando de calor, o limite de tolerância é variável.
Sua identificação depende da informação de alguns fatores inerentes ao ambiente de trabalho,
conforme explicarei a seguir. Sem essas informações, não é possível aferir se o índice IBUTG
informado caracteriza condição especial de trabalho.

[...]Em relação ao período de 1º/7/2008 a 13/3/2011, a informação de exposição a calor se deu
com base em avaliação meramente qualitativa. Já em relação ao período de 14/3/2011 a
22/5/2017, o PPP informou o índice IBUTG, mas não informou a o tipo de atividade (leve,
moderada ou pesada), nem o regime de descanso no trabalho, nem a taxa de metabolismo
média. Por isso, não é possível aferir se o índice IBUTG informado caracteriza condição
especial de trabalho.

O autor ainda sustentou que ficava exposto a frio. Essa informação, contudo, não está
respaldada no PPP. O autor indicou que o PPRA relata exposição a frio em câmaras frias
para a função de taifeiro. Ocorre que tal exposição, se comprovada fosse, não seria habitual e
permanente, já que só ocorreria nos momentos em que o autor realizasse a limpeza de
câmaras frias dos navios. É inviável, no caso, o reconhecimento de tempo de serviço especial
por exposição a frio. 
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O PPP ainda indica exposição a microrganismos patogênicos. O código 3.0.1 do Anexo IV do
Decreto nº 3.048/99 classifica como agente nocivo os “microorganismos e parasitas infecto-
contagiosos”, citando como exemplo de atividade que implica tal exposição os “a) trabalhos
em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; b) trabalhos com animais
infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos; c) trabalhos
em laboratórios de autópsia, de anatomia e anatomohistologia; d) trabalho de exumação de
corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; e) trabalhos em galerias, fossas e
tanques de esgoto; f) esvaziamento de biodigestores; g) coleta e industrialização do lixo”. 

A atividade desempenhada pelo autor não se ajusta a nenhuma dessas hipóteses. É verdade
que, na função de taifeiro, o autor era responsável pela limpeza das áreas do navio. O PPRA
informa como fonte geradora do risco o "Contato com restos de comida" e a "Limpeza em
geral" da cozinha. Ocorre que o próprio PPRA informa que a exposição a esse risco era
intermitente (Evento 1_OUT9, fl. 13):

[...]

Apesar de o autor poder ficar exposto a agentes nocivos biológicos (a exposição pode ocorrer
durante todos os dias de trabalho normal da semana), não se trata de exposição permanente
(por não ocorrer durante o desempenho de todas as suas atribuições funcionais), mas, sim, de
exposição intermitente (por ocorrer durante o desempenho de algumas de suas atribuições) ou
ocasional (por ocorrer apenas durante o desempenho de suas atribuições eventuais). Por essa
razão, a atividade exercida pelo autor não se adequa à classificação do item "g", referente à
coleta e industrialização do lixo. 

[...] 

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos.”

3.  Resta claro que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a exposição aos agentes
nocivos justifique a atribuição de especialidade a qualquer dos períodos requisitados, pois,
conforme pode-se observar no PPRA (Evento 1 – OUT9) nenhum deles esteve acima  do
limite de tolerância legal em nenhum momento, assim, não prosperando qualquer alegação
que justifique a reforma da sentença impugnada.

A título de exemplo, o recurso reitera que o autor estivera sujeito à temperatura de 30,5ºC na
atividade de taifeiro.

Sim, a afirmação é verdadeira, como se infere do que consta no PPRA (ev.1-out9, p.17).

Ocorre que no PPRA, no mesmo local citado, consta que o IBUTG era de 25,75 para a função
de taifeiro; e que o trabalho é de leve a moderado.

Ora: conforme o Quadro nº 1 do Anexo nº 3 da NR-15 (reproduzido na sentença, ev.7), para
atividades leves em trabalho contínuo o IBUTG pode ser de até 30; e para atividades
moderadas (caso do autor), pode ser de até 26,7 em caso de trabalho contínuo.

Ou seja: o IBUTG apurado e indicado no PPRA - 25,75 - está abaixo do limite de tolerância.
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4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995),
tendo em vista que as provas foram devidamente analisadas pelo juízo a quo, o qual proferiu
julgado em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

5. Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10%
do valor corrigido da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311706v3 e do código CRC 90311c3c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5011700-92.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO IZOTON (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311707v2 e do código CRC 87733d03.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000547-25.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDINO BORGES DA SILVA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
INSS. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A
ELETRICIDADE EM INTENSIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS.
RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO LABOR COM
EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE APÓS 05/03/1997. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos autorais, reconhecendo como especiais os períodos de  01/08/1991 a 16/04/1992, de
15/09/1994 a 15/04/1996 e de 01/12/2003 a 28/07/2016, convertendo-os em comum em razão
de exposição ao risco eletricidade.

Alega o recorrente que as atividades com exposição à eletricidade não são nocivas à saúde,
tratando-se de agente periculoso, de modo que não deve ser reconhecida a especialidade da
atividade após 05/03/1997, data em que entrou em vigor o Decreto nº 2.172/97.

2. Eis o teor da sentença:

Insurge-se a parte autora contra suposto erro no ato de indeferimento de seu benefício de
aposentadoria.

A tese por ela defendida é no sentido de que, embora tenha apresentado documentos que
comprovavam labor em condições prejudiciais à saúde, a Autarquia Ré não atribuiu contagem
especial a todos os intervalos. Assim, afirma que quando realizou seu requerimento
administrativo já possuía os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário.

Afirma que exerceu atividades especiais nos períodos de 01/08/1991 a 16/04/1992, de
15/09/1994 a 15/04/1996, de 12/04/1996 a 05/11/2002 e de 01/12/2003 a 21/08/2017 (DER),
pois estaria exposto a eletricidade em intensidade superior a 250 v.

Cumpre destacar que, quanto à periculosidade do labor, a exposição do segurado ao agente
nocivo eletricidade acima de 250 volts (alta tensão), mesmo que não perdure por toda a
jornada de trabalho, a exposição habitual e permanente, traz-lhe potencial risco de lesão
corporal (choque) ou morte (no caso de excessiva descarga elétrica).

Pois bem, em relação aos mencionados períodos de trabalho, o autor trouxe aos autos os
PPPs de fls. 1/6, do Doc. 11, Evento 1 e fls. 2/3, do Doc. 24, Evento 1, bem como o Laudo
Técnico Pericial de fls. 1/3, Doc. 12, Evento 1, que indicam que ele esteve exposto ao risco
elétrico, com tensão acima de 250V, de forma habitual e permanente, nos períodos de
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01/08/1991 a 16/04/1992, de 15/09/1994 a 15/04/1996 e de 01/12/2003 a 28/07/2016 (Data da
emissão do laudo técnico pericial, tendo em vista que no PPP não consta que o autor estivesse
exposto a 250 v no mencionado período), motivo pelo qual os mencionados períodos de
trabalho deverão ser reconhecidos como especiais.

No que diz respeito ao período de trabalho prestado junto à Empresa Limaq Linhares Ltda, de
12/04/1996 a 05/11/2002, o PPP acostado aos autos pelo autor na fl. 3, do Doc. 11, Evento 1
encontra-se incompleto, não sendo hábil a comprovar a especialidade do mencionado período.
Por sua vez, o PPP de fls. 5/6, do Doc. 23, Evento 1 não indica a tensão elétrica a qual o autor
estaria exposto. Assim, o mencionado período deverá ser reconhecido como comum.

Quanto aos demais períodos de trabalho constantes nos autos, o autor não trouxe qualquer
documento comprobatório, que pudesse demonstrar a especialidade dos mencionados
períodos.

Importante mencionar que, na linha do entendimento adotado por este Juízo, sendo notável a
evolução das condições de segurança e prevenção do ambiente de trabalho ao longo do tempo,
a contemporânea comprovação de efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo faz-se
presumir que esta também se dava em tempos mais remotos. Nesse sentido, vale consignar o
seguinte aresto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
Reconhecimento de tempo especial. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO RUÍDO. ACIMA
DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. TEMPO SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. 1. A legislação aplicável para a verificação da atividade exercida sob condição
insalubre deve ser a vigente quando da prestação do serviço, e não a do requerimento da
aposentadoria. 2. Até o advento da Lei n.º 9.03295, em 29/04/95, é possível o reconhecimento
do tempo de serviço especial com base na categoria profissional do trabalhador. A partir desta
lei a comprovação da atividade especial é feita através dos formulários SB-40 e DSS-8030, até
o advento do Decreto 2.172 de 05/03/97, que regulamentou a MP 1.52396, convertida na Lei
9.52897, que passa a exigir o laudo técnico. 3. Quanto ao agente nocivo ruído, o Superior
Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é tida por especial a atividade
exercida com exposição a ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/1997.
Após essa data, o nível de ruído, considerado prejudicial é o superior a 90 decibéis. A partir
da entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância ao agente físico
ruído foi reduzido para 85 decibéis. 4. Destaque-se, ainda, que a circunstância do PPP
apresentado para efeitos de comprovação de atividade especial ser extemporâneo à época em
que se pretende comprovar não o invalida, uma vez que o referido documento é
suficientemente claro e preciso quanto à exposição habitual e permanente do segurado ao
agente nocivo em questão. 5. Além disso, uma vez constatada a presença de agentes nocivos
em data posterior a sua prestação, e considerando a evolução das condições de segurança e
prevenção do ambiente de trabalho ao longo do tempo, presume-se que à época da atividade,
as condições de trabalho eram, no mínimo, iguais à verificada à época da elaboração do PPP.
6. Apelação desprovida, nos termos do voto. (AC 01017782820154025001, SIMONE
SCHREIBER, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA.)

Analisada a pretensão de reconhecimento do tempo de serviço especial, passo ao cálculo do
tempo de contribuição, exclusivamente especial, do autor, até a data da realização do
requerimento administrativo:

...
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 262



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 319/508

5000547-25.2019.4.02.5002 500000301604 .V4 JES15119© JES7027

Neste sentido, verifico que o autor quando realizou seu requerimento administrativo não
possuía o tempo mínimo exigido para a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual o
pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial deverá ser julgado
improcedente.Após a contagem dos períodos de labor reconhecidos nesta sentença, vê-se que o
demandante, à época do requerimento administrativo contava com 14 (quatorze) anos, 11
(onze) meses e 19 (dezenove) dias de atividade especial, conforme planilha de tempo de
contribuição acima.

 III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o INSS a averbar nos assentos
do autor GERALDINO BORGES DA SILVA, CPF: 953.711.337-04, os períodos especiais de
01/08/1991 a 16/04/1992, de 15/09/1994 a 15/04/1996 e de 01/12/2003 a 28/07/2016,
reconhecidos nesta sentença.

...

P.R.I.

.

3.         O STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese: 

“As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à
saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a
técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que
o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57,
§ 3º, da Lei 8.213/1991).”  Consta do voto do Ministro Relator do referido RESP a seguinte
conclusão: “..... No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos
(laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido
pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo
com o entendimento fixado pelo STJ. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”  (STJ – 1ª Seção. RESP n.º
1.306.113 / SC. DJe 07/03/2013).

A TNU, interpretando o referido julgado do STJ, tem chegado à seguinte
conclusão: “... é possível o reconhecimento da especialidade do trabalho prestado com
exposição ao agente físico eletricidade após 05/03/1997, desde que o laudo técnico ou PPP
regularmente confeccionado comprove a efetiva nocividade da atividade realizada.” (TNU.
PEDILEF 05181374020114058300. DOU 04/10/2016).

Dessa maneira, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade
exercida com exposição à eletricidade pelo autor após 05/03/1997, uma vez que restou
comprovado por meio do PPP (Evento 1, OUT10) que o autor, nos períodos de 01/08/1991 a
16/04/1992, de 15/09/1994 a 15/04/1996 e de 01/12/2003 a 28/07/2016, esteve exposto à
eletricidade superior a 250 volts.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95), tendo em vista que as provas foram devidamente analisadas pelo juízo a quo, o
qual proferiu julgado em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma
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Recursal.

5.    Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários
devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

6. Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301604v4 e do código CRC 57dbcf09.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000547-25.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDINO BORGES DA SILVA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301605v2 e do código CRC 05f42c7d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0009184-71.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DAVID DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
INSS. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO EM
INTENSIDADE SUPERIOR A TOLERADA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.      Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face da sentença que julgou parcialmente
procedente os pedidos do autor, reconhecendo como especiais os períodos de 19/01/2004 a
21/05/2008 e de 01/05/2011 a 03/12/2011.

Alega o recorrente que não restou comprovada a sujeição do autor a agentes
nocivos, a sua saúde e a sua integridade física, acima do limite de tolerância, em todos os
períodos enquadrados em sentença, pois a norma utilizada nos documentos que comprovam
as taxas de ruídos não teria seguido o entendimento da Turma Nacional de Uniformização.

2.      Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a reconhecer tempo de serviço especial e
conceder aposentadoria especial desde o requerimento administrativo.

O autor formulou requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição
(NB 42/173.590.043-2) em 13/6/2015 (fl. 17). O INSS não admitiu o enquadramento de
atividade especial em nenhum período (evento 16_OUT10, fls. 21-23).

[...]

No presente caso, o autor exibiu apenas dois Perfis Profissiográficos Previdenciários,
referentes, respectivamente, aos períodos de 19/1/2004 a 21/5/2008 e de 11/8/2010 a
3/12/2011.

Enquadramento de atividade especial: período de 19/1/2004 a 21/5/2008

O PPP emitido pela empresa Magnesita Service Ltda., referente ao período de 19/1/2004 a
21/5/2008, informa que o autor exerceu o cargo de mecânico, ficando exposto calor, ruído,
poeira de sílica, óleo mineral, manganês e ferro (evento 5_OUT3, fls. 11-14).

O PPP atesta exposição a ruído nos seguintes níveis:

Período:                                    Ruído:

19/01/2004 a 31/12/2004..........91,8 dB(A)
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01/01/2005 a 31/12/2005..........91,8 dB(A)

01/01/2006 a 31/07/2006..........91,8 dB(A)

01/08/2006 a 30/06/2007..........86,5 dB(A)

01/07/2007 a 01/07/2007..........89,1 dB(A)

02/07/2007 a 21/05/2008..........86,5 dB(A)

[...]

                       No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora extrapolava
o limite de tolerância estipulado pela legislação vigente.

[...]

Reconheço tempo de serviço especial por exposição a ruído no período de 19/1/2004 a
21/5/2008.

Enquadramento de atividade especial: período de 11/8/2010 a 3/12/2011

O PPP emitido pela empresa Magnesita Refratários S.A., referente ao período de 11/8/2010 a
3/12/2011, informa que o autor, também no exercício do cargo de mecânico, ficava exposto a
ruído nos seguintes níveis (evento 5_OUT3, fls. 8-9):

Período:                                    Ruído:

11/08/2010 a 30/04/2011..........79,4 dB(A)

01/05/2011 a 31/08/2011..........86,5 dB(A)

01/09/2011 a 03/12/2011..........86,5 dB(A)

O nível médio de ruído a que ficava exposto o autor extrapolava o limite de tolerância no
período de 1º/5/2011 a 3/12/2011. 

[...]

                      Reconheço tempo de serviço especial por exposição a ruído no período de
1º/5/2011 a 3/12/2011.

[...]

                       

                       Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a
reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 19/1/2004 a 21/5/2008 e de 1º/5/2011 a
3/12/2011, convertendo-o em comum.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de concessão de aposentadoria especial. 
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3. Quanto à alegação da parte recorrente de que os PPP’s apresentados bem
como o LTCAT não estariam em consonância com o entendimento da TNU. Tal argumento
não merece prosperar, pois, conforme o tema 174 são aceitas duas metodologias: NHO-01 da
FUNDACENTRO ou a NR-15.

         “Tema 174 – (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo
ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 DA
FUNDACENTRO OU NA NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; [..]”.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na
NR-15, q=5); ao passo que a NHO-1 adota o valor 3 (na NHO-1, q=3).

O PPP de ev.5-out3, págs.11/12 indica, quanto ao período de 19/1/2004 a
21/5/2008, que se utilizou a NR-15 (campo 15.3), a técnica da dosimetria e o intervalo q=5 no
campo 15.5, dado que reitera ter sido utilizada a NR-15.

O PPP de ev.5-out3, p.9 indica, quanto ao período de 1/5/11 a 31/8/11, a técnica
de dosimetria e que se utilizou "q=5"; não menciona a norma; contudo, visto que se adotou o
valor 5 como incremento de duplicação de dose, tal dado indica que se adotou a NR-15.

Conclusão: em ambos os períodos concedidos houve observância dos
parâmetros indicados na tese adotada pela TNU no julgamento do Tema 174.

4.      Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários
devidos pela parte recorrente (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido
da causa, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000287445v4 e do código CRC 721c6c1b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0009184-71.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DAVID DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000287446v2 e do código CRC b82c6d1e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001547-94.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDIR FIM (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO INSS.
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO EM INTENSIDADE SUPERIOR
A TOLERADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.      Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face da sentença que julgou procedente os
pedidos do autor, reconhecendo como especiais os períodos de 06/03/1986 a 09/01/1989,
01/06/1986 a 31/01/2006, 01/02/2006 a 28/02/2010 e de 01/03/2010 a 10/06/2015 e
concedendo o beneficio de aposentadoria especial.

Alega o recorrente que não restou comprovada a sujeição do autor a agentes
nocivos, a sua saúde e a sua integridade física, acima do limite de tolerância, em todos os
períodos enquadrados em sentença, pois a norma utilizada nos documentos que comprovam
as taxas de ruídos não teria seguido o entendimento da Turma Nacional de Uniformização.

2.      Eis o teor da sentença:

 [...]

Cumpre mencionar, inicialmente, que o réu já promoveu a contagem como especial dos
intervalos de 06/03/1986 a 09/01/1989, de 01/06/1989 a 04/03/1997 e de 19/11/2003 a
22/02/2012, e que, embora não reste qualquer controvérsia quanto a esses períodos, do
somatório não se verifica tempo suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Ocorre que a parte autora juntou aos autos o PPP elaborado em 2017, que demonstra o
preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como
especial. Com efeito, há informação de que no período de 06/03/1986 a 09/01/1989, o autor
estava exposto a ruído de nível 94,7dB(A); no período de 01/06/1989 a 31/01/2006, estava
exposto a ruído de nível ruído 94,7 dB(A); no período de 01/02/2006 a 28/02/2010, trabalhou
exposto a ruído de nível 93,4 dB(A); no período de 01/03/2010 a 30/11/2016, trabalhou
exposto a ruído de nível 88,8 dB(A); e no período de 01/12/2016 a 15/05/2017, trabalhou
exposto a ruído de nível 90,6 dB(A). A exposição em tais períodos ocorreu de forma habitual e
não intermitente, de acordo com os registros constantes nos PPPs. Tais dados permitem o
enquadramento dos intervalos como especial.

Computando-se todos os períodos até a data do requerimento administrativo apresentado em
10/06/2015 (doc. 20 do evento 10, PET5), o qual fundamenta a pretensão deduzida na inicial,
chegamos ao seguinte tempo de contribuição:

Nome: CLAUDIR FIM        
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Bissexto Coeficiente Dias Equivalentes a m d
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06/03/1986 09/01/1989 1.041  1,00 1.041  2 10 7
01/06/1989 31/01/2006 6.089  1,00 6.089  16 8 6
01/02/2006 28/02/2010 1.489  1,00 1.489  4 - 29
01/03/2010 10/06/2015 1.928  1,00 1.928  5 3 12
    Total: 10.547  28 10 23

Com o tempo acima apurado o autor merece a procedência do pedido.

[...]

Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria especial em
favor da parte autora, com DIB na DER (10/06/2015), e DIP na presente data, e pagar-lhe as
prestações vencidas, após o trânsito em julgado, considerando o tempo total de 28 anos, 10
meses e 23 dias.

3. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

Nessa linha, o recurso do INSS não deve ser acolhido. Eis as razões.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na
NR-15, q=5); ao passo que a NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3).

O PPP's de evento1- PPP7 indica, que se utilizou a NR-15; e, como técnica, a
dosimetria (campo 15.5). Esse PPP abarca todos os períodos, exceto o primeiro (6/3/86 a
9/1/89). Esse primeiro período está indicado no PPP que há em ev.1-procadm8 (na pág. 43)
indica que foi adotada a dosimetria (técnica); o respectivo laudo, mais especificamente na
página 53, na tabela onde indica "taxa de troca", ao se referir ao valor de "5db", comprova
que se utilizou o "q=5", bem como todos os dados presentes na mesma, e nos gráficos
seguintes comprovam a utilização da NR-15. Assim, tendo em vista esses dados, é evidente
que a norma utilizada foi a NR-15.
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Conclusão: em todos os períodos concedidos houve observância dos parâmetros
indicados na tese adotda pela TNU no julgamento do Tema 174. 

4.      Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários
devidos pela parte recorrente (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000287765v8 e do código CRC 232f64b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001547-94.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDIR FIM (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000287766v2 e do código CRC 870ff368.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5009343-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANGELO EVANGELHO CRISOSTOMO (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. CALOR E SILICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ANGELO EVANGELHO
CRISOSTOMO, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos.

Alega o recorrente que esteve sujeito a agentes nocivos, a sua saúde e a sua integridade física
o período de 09/07/2004 a 23/09/2016. 

Consta do recurso o que segue:

Com efeito, o PPP demonstra que havia a exposição a sílica e calor de modo permanente
quando informou no campo 11 (REGIME DE REVEZAMENTO) a expressão N/A que significa:
N/A, n/a ou NA é uma abreviação ou sigla utilizada na língua inglesa comum em banco de
dados e como resposta a formulários que significa not applicable (não aplicável ou não se
aplica), not available (não disponível) ou no answer (sem resposta). N/A – Wikipédia, a
enciclopédia livre https://pt.wikipedia.org/wiki/N/A

Sendo assim “contrário sensu” não havia o REGIME DE REVEZAMENTO. Portanto se
conclui que o segurado era submetido ao CALOR E A SILICA DE MODO PERMANENTE.
Ocorre que, apesar do parecer do profissional que assinou e atestou o PPP de que o segurado
trabalhou exposto aos agentes calor e sílica de modo permanente o Juízo de piso entendeu que
não havia no PPP informações suficientes para determinar o tempo que o segurado era
submetido a tais agentes nocivos. Veja-se que o Sr. Perito informou que o PPP referenciado
não contempla em relação ao calor qualquer EPI que pudesse inibir os malefícios do calor ao
qual o segurado era submetido de modo permanente. Portanto, a utilização de EPI’s no
presente caso não é suficiente pra eliminar a insalubridade já que mesmo com a atenuação
decorrente da do calor. Com relação à avaliação do agente nocivo calor, cabe destacar que a
Expert se baseou em dados dos LTCAT e PPRA’s realizados pelas empresas, que comprovaram
a temperatura suficiente para o enquadramento legal. Com efeito, embora produzidos somente
a partir do ano de 2003, poderão ser aplicados a todos os períodos, conforme entendimento
jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

...

Portanto, considerando o agentes nocivo sílica e calor será possível a conversão do tempo
comum em especial.

...
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Assim, com o reconhecimento da especialidade do período de 09/07/2004 a 23/09/2016 e a
conversão do período de 09/07/2004 a 23/09/2016 em tempo de serviço especial, preenchendo
os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. Eis o teor da sentença:

“[...] Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a:

• Reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 01/08/1978 a 10/04/1980, 19/05/1980
a 27/09/1980, 23/10/1980 a 06/12/1980, 01/10/1981 a 22/12/1984, 26/07/1982 a 07/05/1983,
26/09/1983 a 08/03/1984, 07/06/1984 a 05/07/1991, 05/03/1992 a 02/05/1993, 12/01/1994 a
21/06/1994, 01/07/1994 a 31/10/1994, 28/11/1994 a 22/04/1997, 02/012/1996 a 30/04/1997,
01/10/1997 a 08/11/2000, 01/06/2001 a 23/10/2001, 24/10/2001 a 30/04/2003, 01/11/2003 a
15/12/2003 e 09/07/2004 a 23/09/2016.

• Conceder aposentadoria especial desde o requerimento administrativo, em 23/9/2016.

• Subsidiariamente, converter o tempo especial em comum e conceder aposentadoria por
tempo de contribuição. 

O autor alegou que "Por ocasião do pedido do benefício foram reconhecidos 31 anos, 01 mês
e 19 dias de tempo de contribuição, motivo pelo foi concedida aposentadoria com a aplicação
do fator previdenciário, sem levar em conta que o segurado trabalhou mais de 25 anos na
atividade de pedreiro, auxiliar técnico" (evento 1_INIC1, fl. 2). 

[...] Com a petição inicial, o autor apresentou fotografias de dois PPPs emitidos pela empresa
Hipermodal Transportes e Navegação Ltda., contemplando os períodos de 26/9/1983 a
8/3/1984, 7/6/1984 a 30/4/1986 e 1º/5/1986 a 5/7/1991 (evento 1_PPP4). Os PPPs não
descrevem exposição a nenhum fator de risco (item 15). 

O autor ainda exibiu no processo administrativo PPP emitido pela empresa Hiper Export
Terminais Retroportuários S.A., referente ao período de 9/7/2004 a 24/3/2017 (evento
1_PROCADM5, fls. 61-62). O documento informa exposição a ruído, calor, poeira de sílica e
poeira respirável PNOS.

Quanto ao ruído, o PPP informa exposição em intensidade correspondente a 79,9 dB(A).

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado
limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do tempo. Conforme a legislação
previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo de serviço
especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a ruído em nível
equivalente de pressão sonora superior a:

[...] O nível médio de pressão sonora informado era inferior ao limite de tolerância estipulado
pela legislação vigente.

Quanto ao calor, faltam parâmetros para avaliar o limite de tolerância que se aplicava ao
caso do autor. O PPP limitou-se a informar o índice IBUTG. Ocorre que, em se tratando de
calor, o limite de tolerância é variável. Sua identificação depende da informação de alguns
fatores inerentes ao ambiente de trabalho, conforme explicarei a seguir. Sem essas
informações, não é possível aferir se o índice IBUTG informado caracteriza condição
especial de trabalho.
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Existem duas formas de aferição de limites de tolerância para exposição ao calor: a primeira,
em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação
de serviço; a segunda, em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro
local.

[...] O PPP informou o índice IBUTG, mas não informou a o tipo de atividade (leve,
moderada ou pesada), nem o regime de descanso no trabalho, nem a taxa de metabolismo
média. Por isso, não é possível aferir se o índice IBUTG informado caracteriza condição
especial de trabalho.

Em relação à exposição a poeira de sílica livre, nos termos do Anexo 12 da NR-15 do MTE,
o limite de tolerância a sílica livre cristalizada é variável, devendo ser calculado em cada
caso:

....

Assim, a fim de aferir condição especial de trabalho, é imprescindível que o PPP, além de
indicar o nível de concentração de sílica, informe ainda o limite de tolerância de referência,
apurado com base nas características do local de trabalho.

Como o PPP limitou-se a indicar qualitativamente exposição a poeria de sílica, não é possível
reconhecer tempo de serviço especial.

Por fim, o PPP indica exposição a poeira respirável e a PNOS (partículas não
classificadas). A mera indicação de exposição a poeira não é suficiente para o enquadramento
de atividade especial. A poeira só é considerada agressiva quando composta de agentes
químicos como sílica, silicatos, carvão ou amianto, enfim, partículas minerais cientificamente
provadas como idôneas a infundir debilitação da saúde, desde que em concentração superior
ao nível de tolerância estipulado na legislação.

[...] Julgo IMPROCEDENTES os pedidos.”

3.   O recurso refere-se apenas ao período de 09/07/2004 a 23/09/2016, com relação ao qual o
recurso alega o qeu segue:

Entretanto, o N. Magistrado equivocadamente deixou de reconhecer a a exposição a agente
nocivo, de modo permanente, no período de 09/07/2004 a 23/09/2016, em que o Demandante
esteve exposto ao agente sílica, calor e poeiras em níveis excessivos por entender que a
exposição aos agentes: sílica e calor não foi de modo permanente , incorrendo em flagrante
ofensa à Súmula nº 9 da TNU. 

Com efeito, o PPP demonstra que havia a exposição a sílica e calor de modo permanente
quando informou no campo 11 (REGIME DE REVEZAMENTO) a expressão N/A que significa:
N/A, n/a ou NA é uma abreviação ou sigla utilizada na língua inglesa comum em banco de
dados e como resposta a formulários que significa not applicable (não aplicável ou não se
aplica), not available (não disponível) ou no answer (sem resposta). N/A – Wikipédia, a
enciclopédia livre https://pt.wikipedia.org/wiki/N/A.   

Sendo assim “contrário sensu” não havia o REGIME DE REVEZAMENTO. Portanto se
conclui que o segurado era submetido ao CALOR E A SILICA DE MODO PERMANENTE.

Ocorre que, apesar do parecer do profissional que assinou e atestou o PPP de que o segurado
trabalhou exposto aos agentes calor e sílica de modo permanente o Juízo de piso entendeu que
não havia no PPP informações suficientes para determinar o tempo que o segurado era
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submetido a tais agentes nocivos.

Veja-se que o Sr. Perito informou que o PPP referenciado não contempla em relação ao calor
qualquer EPI que pudesse inibir os malefícios do calor ao qual o segurado era submetido de
modo permanente. Portanto, a utilização de EPI’s no presente caso não é suficiente pra
eliminar a insalubridade já que mesmo com a atenuação decorrente da do calor.

4. Nesse período o autor laborou como conferente; haveria exposição a ruído, calor, "poeira
sílica" e "poeira respirável PNOS". 

Quanto ao ruído, o índice está abaixo do limite de tolerância. (ev.1-procadm5, p.61,
campo15).

Qaunto à poeira respirável, indica-se o uso de EPI eficaz.

Quanto ao calor, o PPP indica a temperatura 26,8º C; ocorre que a mera indicação da
temperatura não é elemento suficiente para haver enquadramento no que refere a tal agente
físico. O PPP não indica o índice IBUTG; tampouco se a atividade é leve, moderada ou
pesada. Não há como qualificar o tempo como especial, haja vista a evidente falta de
informações a respeito de tal agente.

Há ainda exposição a "poeira sílica". 

Quanto a tal agente, consigno o que segue. 

O PPP indica uma série de atividades de caráter mais burocrático (vg: receber a programação
do dia do Supervisor de logística; entrar no sistema e iniciar a execução do serviço... receber
dos analistas de contas a OS... com a documentação necessária ... e as etiquetas...) do que
operacional (ev.1-procadm5, p.61, campo14).  O PPP não indica a intensidade. Afirma que há
uso de EPI eficaz. Poder-se-ia pretender classificar como especial o tempo tendo em vista o
disposto no grupo 1 da LINACH. 

Ocorre que a área na qual o autor laborava - conferente num terminal retroportuário - não é
daquelas em que existe risco evidente de exposição a tal tipo de agente (como ocorre, v.g.,
com as áreas de construção civil, indústrias de cerâmica, agricultura, metalurgia 1); e o PPP
não indica quais seriam as fontes de possibilidades de liberação desse agente no ambiente de
trabalho do autor.

Assim, não prospera qualquer alegação que justifique a reforma da sentença impugnada.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995),
tendo em vista que as provas foram devidamente analisadas pelo juízo a quo, o qual proferiu
julgado em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

5. Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10%
do valor corrigido da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000312754v10 e do código CRC a1e18c8a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
 

1. https://www.inca.gov.br/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/poeiras/poeira-de-silica
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RECURSO CÍVEL Nº 5009343-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANGELO EVANGELHO CRISOSTOMO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000312755v2 e do código CRC 7c6e9bd5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 265

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 336/508

5000124-02.2018.4.02.5002 500000336286 .V3 JESXGBB51459© JESXGBB51459

RECURSO CÍVEL Nº 5000124-02.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NUBIA CILENE STEFANATO PIAZZAROLO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RADIAÇÃO
IONIZANTE. AGENTE RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENO
(LINACH, GRUPO 1). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, INSS, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a especialidade no período de 01/07/1992
a 10/07/2017, e concedendo o benefício de aposentadoria especial.

Alega o recorrente que: “A r. sentença recorrida merece reforma, pelos seguinte motivos.  De
acordo com os PPPs só foram realizados registros ambientais a partir de 10/07/05. [...]
Portanto, não há de se falar em comprovação de atividade especial por agentes biológicos em
todo o período, o mesmo ocorrendo quanto ao agente radiação antes de 10/07/05.”

Em relação ao agente biológico: “Quanto aos registros biológicos, nada foi informado.”  

Já referente ao agente nocivo radiação ionizante aduz que: “Ocorre que o PPP não informa o
nível de exposição da autora à radiação ionizante, de modo que não há de se falar em
atividade especial, como acima demonstrado.”

Dessa forma requer a reforma da Sentença para que não seja atribuída nenhuma especialidade
a parte autora.

2. Agentes nocivos reconhecidamente  cancerígenos – Radiação Ionizante

2.1. A alteração procedida pelo Decreto nº 8.123/2013 no Decreto nº 3.048/1999.

O Decreto nº 8.123/2013 alterou o Regulamento da Previdência Social, que desde então
tornou viável considerar condição especial a exposição a agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno em humanos. Com efeito, confira-se a atual redação do artigo 68 do Decreto nº
3.048/99, com as alterações dadas pelo Decreto nº 8.123/2013:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de
aposentadoria especial, consta do Anexo IV.

(...)
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§ 4º A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição  a  ser apurada na
forma dos §§ 2º e 3º, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos,
listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de
efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)

Perceba-se que o fato da presença do agente reconhecidamente cancerígeno no ambiente de
trabalho é, por si só, suficiente a que se tenha por comprovada a efetiva exposição do
trabalhador. Noutras palavras, o risco será avaliado de forma qualitativa, ou independente de
mensuração, de modo que, em casos tais, para analisar se uma atividade deve ou não ser
qualificada como especial, torna-se irrelevante a ocorrência de uso de EPI e sua eventual
eficácia.

Os agentes “reconhecidamente cancerígenos” de que fala o § 4º do art. 68 do Decreto nº
3048/99 (com a redação dada pelo Decreto 8.123/13) são aqueles relacionados como tal na
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, ou LINACH, que foi publicada na
Portaria Interministerial nº 9, de 07/10/2014 (Diário Oficial da União de 08/10/14, págs.
140/142).

A referida LINACH contem um anexo no qual o Grupo 1 indica os “agentes confirmados
como carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2A relaciona os “agentes provavelmente
carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2B relaciona os “agentes possivelmente
carcinogênicos para humanos”

Em suma, os agentes reconhecidamente cancerígenos referidos na nova redação do § 4º do
art. 68 do Dec. 3.048/99 são os que constam no Grupo 1 da LINACH. No referido Grupo 1
está listado o agente nocivo “radiações ionizantes”.

Em conclusão: o autor estava exposto a agente reconhecidamente cancerígeno existente em
seu ambiente de trabalho; tal existência “será suficiente para a comprovação de efetiva
exposição do trabalhador” (§ 4º do art. 68 do RPS); afere-se que a análise do risco é
realizada qualitativamente. Logo, o tempo de trabalho laborado  com exposição a tal agente
deve ser considerado como especial.

2.2. Da ilegalidade da restrição existente na Nota 2 da LINACH e no Memorando- Circular
Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15.

Ao final da LINACH, há uma nota 2 com a seguinte redação: “2. Para efeito do art. 68, § 4º,
do Decreto 3048... serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos aqueles do
Grupo 1 desta lista que têm registro no Chemical Abstracts Service – CAS.”

A mesma restrição está contida no Memorando-Circular Conjunto nº
2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15, 1in verbis: “a) serão considerados agentes
reconhecidamente cancerígenos os constantes do Grupo 1 da lista da LINACH que possuam
o Chemical Abstracts Service – CAS e que constem no Anexo IV do Decreto nº 3048/99;”

As radiações ionizantes constam do Grupo 1 da LINACH e constam no anexo IV do Decreto
nº 3.048/99; contudo, aferindo a coluna da LINACH relativa ao registro no Chemical
Abstracts Service, consta a informação “não se aplica”.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 266



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 338/508

5000124-02.2018.4.02.5002 500000336286 .V3 JESXGBB51459© JESXGBB51459

A restrição imposta pela Portaria (em sua nota 2) e pela orientação administrativa é ilegal.

Não se pode exigir que o agente nocivo “radiações ionizantes” tenha registro junto ao
Chemical Abstracts Service para, somente então, reconhecer o mesmo como
“reconhecidamente cancerígeno” para efeito de concessão de aposentadoria especial. Eis as
razões que embasam essa asserção.

Em primeiro lugar, o § 4º do art. 68 do Decreto nº 3048/99 (com a redação do Dec. nº
8.123/2013) em nenhum momento impõe o requisito do registro do agente nocivo
reconhecidamente cancerígeno em tal catálogo (o Chemical Abstracts Service – CAS). Logo,
a portaria que instituiu a LINACH e o referido Memorando-Circular criaram restrição
inexistente na norma que lhes é superior (o Regulamento da Previdência Social); e, portanto,
trata-se de restrição ilegal.

Em segundo lugar, é inviável haver registro do agente radiação ionizante no Chemical
Abstracts Service. Segundo informação  colhida na internet, o registro CAS é “... uma base de
dados de substâncias químicas. Cada substancia desta base de dados recebe um número CAS
único e estes números são muitas vezes utilizados para descrever de maneira única as
substancias químicas.”2. Ou seja, apenas substâncias químicas são registradas no CAS.

Radiações não são substâncias químicas. No sítio da Fundação Oswaldo Cruz encontra-se a
seguinte definição: “Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam
com uma determinada velocidade. Contêm energia, carga eléctrica e magnética... As
radiações electromagnéticas mais conhecidas são: luz, microondas, ondas de rádio, radar,
laser, raios X e radiação gama. As radiações sob a forma de partículas, com massa, carga
 eléctrica, carga magnética mais comuns são os feixes de elétrons, os feixes de prótrons,
radiação beta, radiação alfa... Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser
descrita como não ionizante ou ionizante.”3

Uma vez que o agente nocivo ora analisado não é substância química, não faz sentido exigir
que o mesmo tenha registro numa base de dados de substâncias químicas (o registro CAS)
como suposto necessário (embora não único) para atribuir- lhe o caráter de reconhecidamente
cancerígeno para o fim de concessão de aposentadoria especial.

Pelo exposto, conclui-se que a restrição enfocada, contida tanto na Nota 2 da LINACH quanto
no Memorando-Circular Conjunto nº  2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15 é: (i) ilegal,
visto que impõe restrição não prevista na norma que lhe é superior (§ 4º do art. 68 do RPS); e
(ii) incongruente, visto que parte do falso suposto de que uma onda eletromagnética (como as
radiações) seja passível de registro numa base de dados de substâncias químicas (o registro
CAS).

Em síntese, as radiações ionizantes são agente nocivo passível de avaliação qualitativa;
portanto, o eventual uso de EPC ou EPI não exclui o direito a que o  tempo de trabalho
laborado mediante exposição a tal agente seja considerado  especial (item 1, alíneas c e d do
Memorando-Circular Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15).
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Dessa forma a autora faz jus a especialidade no período 01/07/1992 a 10/07/2017 por estar
exposta ao agente nocivo radiação ionizante, conforme o PPP (Evento 37 – PPP2) descreve,
não merecendo prosperar o recurso.

3. Do agente biológico

Não cabe análise estar parte do recurso, pois o agente nocivo acima é suficiente para a
concessão da especialidade a parte autora.

4. Do PPP com registro ambiental extemporâneo

Diz a súmula 68 da TNU que: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é
apto à comprovação da atividade especial do segurado.”

Assim, o fato de os registros ambientais do PPP serem posteriores ao período em que foi
concedida a especialidade não influi em nada, pois se infere que com o passar do tempo, a
situação laboral obteve melhoras, assim, em momento anterior a tal registro, era pior, dessa
forma, não merece prosperar o argumento da recorrente.

5. Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº de 9.099/1995.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336286v3 e do código CRC f96fd0c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
 

1. Texto do Memorando-Circular Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/15: Em 23 de julho de 2015. Aos
Superintendentes-Regionais, Gerentes de Agência da Previdência Social-APS, Representantes Técnicos da Perícia Médica
nas Superintendências Regionais, Chefes de Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador, Peritos Médicos Previdenciários,
Especialista de Normas e Gestão em Benefícios, Chefe Divisão/Serviço de Benefícios, Chefe de Serviço/Seção de
Reconhecimento do Direito. Assunto: Uniformização dos procedimentos para análise de atividade especial referente a
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, biológicos e ruído 1. Considerando as recentes alterações
introduzidas no § 4º do art 68 do Decreto nº 3.048, de 1999 pelo Decreto nº 8.123, de 2013, a publicação da Portaria
Interministerial MTE/MS/MPS nº 09, de 07/10/2014 e a Nota Técnica n° 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SAO/PGF/AGU
(Anexo I), com relação aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, observar as orientações abaixo: a) serão
considerados agentes reconhecidamente cancerígenos os constantes do Grupo 1 da lista da LINACH que possuam o
Chemical Abstracts Service – CAS e que constem no Anexo IV do Decreto nº 3048/99; b) a presença no ambiente de
trabalho com possibilidade de exposição de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, será suficiente para
comprovação da efetiva exposição do trabalhador; c) a avaliação da exposição aos agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos será apurada na forma qualitativa, conforme § 2º e 3° do art. 68 do Decreto nº 3048/99 (alterado pelo
Decreto n° 8.123 de 2013); d) a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou Equipamentos de Proteção
Individual-EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes; e e)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 266



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 340/508

5000124-02.2018.4.02.5002 500000336286 .V3 JESXGBB51459© JESXGBB51459

para o enquadramento dos agentes reconhecidamente cancerígenos, na forma desta orientação, será considerado o período
trabalhado a partir de 08/10/2014, data da publicação da Portaria Interministerial nº 09/14.
2. Endereço: https://pt.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts_Service
3. Endereço: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/radiacao.html
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RECURSO CÍVEL Nº 5000124-02.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NUBIA CILENE STEFANATO PIAZZAROLO (AUTOR)

ACÓRDÃO

PABLO COELHO CHARLES GOMES
Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 0030447-62.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AILTON MACHADO (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR.  NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, AILTON MACHADO, em face
da sentença que julgou improcedente os pedidos.

Alega o recorrente que esteve sujeito a elementos (periculosidade) capazes de comprovarem a
especialidade de seu labor no período de: 01/09/1992 a 31/10/2016. Dessa forma, requer a
reforma da sentença.

2. Eis o teor da sentença:

“[...] Cuidam os presentes autos de demanda ajuizada por AILTON MACHADO, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de
aposentadoria especial, com o cômputo dos períodos laborados sob condições especiais.

[...] Indefiro os pedidos de prova pericial e de audiência, por entender que os documentos
apresentados são suficientes para a formação do convencimento deste juízo.

Saliento que o pedido de prova pericial somente poderia ser acolhido caso demonstrada a sua
indispensabilidade no caso concreto, sobretudo nas hipóteses de absoluta impossibilidade de
produção de prova documental mediante PPP’s e/ou LTCAT’s.

[...] A respeito do ônus da prova nas ações em que se pretende obter aposentadoria especial
ou aposentadoria por tempo de contribuição para qual sejam levados em consideração
períodos de labor especial, entendo que cabe segurado (Autor), comprovar sua exposição a
agentes nocivos previstos nas normas regulamentadoras, cuja presença extrapole os limites de
tolerância pré-fixados, quando existentes.

[...] Cuidam os autos de demanda objetivando o cômputo de períodos laborados sob condições
especiais, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria especial.

Pois bem, analisando minuciosamente os períodos controvertidos e as provas carreadas aos
autos, temos a seguinte situação:

- 1º/09/1992 a 31/10/2016, trabalhado na empresa CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO
ARPOADOR, na função de Porteiro, conforme CTPS fl. 55 e PPP fls. 36/37. Entendo pelo não
enquadramento, haja vista a não comprovação da exposição a agentes insalubres e por
ausência de responsável por registro ambiental ou monitoração biológica.
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Quanto ao período de 1990 a 2010, em que o autor alega ter trabalhado na Aracruz Celulose,
exposto a agentes insalubres, entendo pelo não enquadramento, haja vista que não houve
comprovação do vínculo empregatício com a referida empresa, conforme CNIS às fls.60/61 e
CTPS fls.11/29 e 55.

Considerando o pedido autoral e o procedimento administrativo realizado perante a Autarquia
Ré, analisando toda a documentação carreada aos autos e com base na fundamentação acima
exposta, verifico que não houve comprovação de labor sob exposição a agentes que
prejudicam a saúde ou a integridade física da autora. Assim, uma vez que a demandante
contava com 33 anos e 18 dias de tempo de contribuição na data do requerimento
administrativo em 08/05/2017 (fl.30), ou seja, ele não fazia jus ao benefício de aposentadoria
por contribuição.

[...] Julgo IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial, nos termos do art. 487, I
do CPC/2015.”

3. Resta claro que inexiste nos autos, em especial no PPP (fls.36/37; Evento 1 -
OUT4) qualquer comprovação de exposição a algum agente nocivo à saúde ou integridade
física do autor durante o período de labor em que requisitou a especialidade, cabendo ressaltar
que a periculosidade não é utilizado para o mesmo, assim, não prosperando qualquer alegação
que justifique a reforma da sentença impugnada.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995),
tendo em vista que as provas foram devidamente analisadas pelo juízo a quo, o qual proferiu
julgado em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

5. Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10%
do valor corrigido da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000315603v5 e do código CRC d571499d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0030447-62.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AILTON MACHADO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000315604v2 e do código CRC 3882834b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5002409-68.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ILTON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM QUE SE
ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS (ARTIGOS 57 E
58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE
RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO. PETIÇÃO Nº. 10.679-
RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE DO
PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face da sentença que o condenou a : "a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos
de 21/4/1989 a 13/2/1990, 1º/12/1990 a 16/2/1993, 18/8/1993 a 20/9/1996, 1º/9/1996 a
25/6/1999, 25/6/1999 a 7/4/2015 e 2/4/2015 a 2/3/2016; b) conceder a aposentadoria
especial NB 46/165.008.847-4 com efeitos retroativos a 12/3/2018, data do requerimento
administrativo. "

Alega o recorrente que:

A atividade de guarda/vigilante deixou de ser enquadrada como especial, visto que a
periculosidade NÃO consta entre os agentes configuradores da especialidade do trabalho,
NÃO é agente químico, físico ou biológico. 

Para os períodos POSTERIORES ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997 NÃO cabe o
enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física na função de VIGILANTE, independentemente do uso de arma de fogo, visto
que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser
considerados como caracterizadores de atividade especial. 

Portanto, não há direito ao enquadramento pretendido em relação aos períodos
POSTERIORES ao Decreto nº 2.172/1997, d e 05.03.1997, na função de VIGILANTE, NÃO
podendo prosperar a r. Sentença.

 

II . Fundamentação:

II.1. Função de Vigilante.
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Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).

II.2. Objeto do Recurso.

O recurso questiona a qualificação, como especial, do período laborado como vigilante apenas
com base no relato dessa função na CTPS do autor:

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

Conforme anotações das CTPS, o autor exerceu os seguintes cargos nos períodos controversos
:

Período:                               Atividade:                                   Empresa:

01/12/1990 a 16/02/1993....Vigilante........... SEG – Serviços Especiais de Guarda 

18/08/1993 a 20/09/1996... Vigilante......... SEG – Serviços Especiais de Guarda S.A.

01/09/1996 a 25/06/1999...... Vigilante.......Prosegur Brasil S.A.
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25/06/1999 a 07/04/2015.... Vigilante.......Vigserv Serviços de Vigi. e Seg Ltda.

02/04/2015 a 02/03/2016..... Vigilante........... Security Vigilância Patrimonial Ltda. 

A partir de 25/02/2016....... Vigilante........... Hopevig Vigilância e Segurança Ltda.

Com relação ao período transcorrido até 5/3/1997, as anotações inseridas na CTPS
confirmam que o autor exerceu a função de vigilante em empresas de segurança patrimonial.
A função de vigilante, ao contrário da de vigia, é presumivelmente exercida com porte de
arma. O vigia não tem autorização para portar arma de fogo.

“A diferença entre as profissões de vigia e vigilante é que enquanto o primeiro realiza
serviços observando a adequada ordem do estabelecimento, o segundo é preparado através
de cursos para poder defender o patrimônio do empregador e impedir ou inibir ação
criminosa.

 

Os cargos de vigia e vigilante distinguem-se entre si, sob o ponto de vista técnico. Vigilante é
aquele profissional especializado, treinado para segurança de valores, e que tem porte de
arma. Já o vigia apenas toma conta do estabelecimento que se encontra fechado. As funções
desenvolvidas pelo vigia, mais brandas e de modo menos ostensivo, não se confundem com
as do vigilante, como guarda especial que presta serviços de segurança com atribuições
específicas, assemelhada ao policiamento, de natureza parapolicial.”1

Assim, reconheço tempo de serviço especial nos períodos de 1º/12/1990 a 16/2/1993,
18/8/1993 a 20/9/1996 e 1º/9/1996 a 5/3/1997.

II.3. Divirjo do entendimento fixado na sentença.

A mera anotação da função de vigilante, por si só não é bastante para comprovar que o
mesmo usava arma de fogo.

Ocorre que o que diz respeito à empresa SEG - Serviços Especiais de Guarda S.A (períodos
de 01/12/1990 a 16/02/1993 e 18/08/1993 a 20/09/1996., aferi que se encontra com situação
cadastral "baixada" quanto ao CNPJ (a aferição foi realizada em consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou em empresa
especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade há
tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso – ou
não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso de presumir
que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o julgado:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 268

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp


26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 348/508

5002409-68.2018.4.02.5001 500000299575 .V5 JES15119© JES15119

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para
que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec.
53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é necessário o porte de arma de
fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em que o vigilante foi empregado
de empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei
9032/95, não sendo mais possível a apresentação de formulário apropriado, em face do
encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios
que integram o conjunto probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3.
Pedido de uniformização conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para adequação. (TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR.
Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado o uso de arma
de fogo nos períodos referidos.

Pelo exposto, conquanto divirja da fundamentação lançada na sentença, o recurso não deve
ser provido, visto que a conclusão adotada a partir da premissa acima lançada impõe a adoção
da mesma conclusão a que chegou a sentença.

III.4. Período de 01/09/1996 a 25/06/1999:

O autor laborou como vigilante na Prossegur Brasil S.A.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (Evento 1, fls. 10/11)

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido período deve ser
qualificado como especial.

III.5. Período de 25/06/1999 a 07/04/2015:

O autor laborou como vigilante na Vigserv Serviços de Vigilância Ltda.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (Evento 1, fl. 17)

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido período deve ser
qualificado como especial.

III.6. Período de 02/04/2015 a 02/03/2016:

O autor laborou como vigilante na Security Vigilância Patrimonial Ltda.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (Evento 1, fls 12/13)

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido período deve ser
qualificado como especial.

III.7. A partir de 25/02/2016
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O autor laborou como vigilante na Hopervig Vigilância Patrimonial Ltda/ Monitore
Segurança Patrimonial.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função.(Evento 1, fls 08/09)

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido período deve ser
qualificado como especial.

IV.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299575v5 e do código CRC 4ddc7d18.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002409-68.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ILTON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299576v2 e do código CRC 3c2a275c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000529-38.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EVAIR DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
INSS. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO EM
INTENSIDADE SUPERIOR À TOLERADA. RECURSO DESPROVIDO.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO NA SENTENÇA.

1.         Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os
pedidos do autor, reconhecendo como especiais os períodos de 02/02/1987 a 07/07/1990,
01/04/1991 a 24/10/1995, 02/05/1996 a 29/07/1997, 01/12/1997 a 31/08/1999, 01/09/1999 a
03/04/2001 e 19/09/2001 a 23/08/2017, e concedendo o beneficio de aposentadoria especial.

Alega o recorrente que não restou comprovada a sujeição do autor a agentes nocivos, a sua
saúde e a sua integridade física, acima do limite de tolerância, em todos os períodos
enquadrados em sentença, pois a norma utilizada nos documentos que comprovam as taxas de
ruídos não teria seguido o entendimento da Turma Nacional de Uniformização.

2.         Eis o teor da sentença:

[...] Passo à análise dos períodos reivindicados pelo autor.

I) 02/02/1987 a 07/07/1990 – PEMAGRAN – PPP EVENTO 14: O documento apresentado
(PPP), apesar de não contemporâneo, demonstra o preenchimento de todos os requisitos
formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade de 90 dB(A) de
forma habitual e não intermitente.

II) 01/04/1991 A 24/10/1995 – CALCIMAR -PPP EVENTO 14: O documento apresentado
(PPP), apesar de não contemporâneo, demonstra o preenchimento de todos os requisitos
formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade de 93 dB(A) e
105,0 dB(A) de forma habitual e não intermitente.

III) 02/05/1996 A 29/07/1997 – MINERAÇÃO CAPIXABA -PPP EVENTO 1, PPP9: O
documento apresentado (PPP), apesar de não contemporâneo, demonstra o preenchimento de
todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade de97,8 dB(A) de
forma habitual e não intermitente.
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IV) 01/12/1997 A 31/08/1999 – JASERG -EVENTO 1, PPP9: O documento apresentado
(PPP), apesar de não contemporâneo, demonstra o preenchimento de todos os requisitos
formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade de 90,2 dB(A) de
forma habitual e não intermitente.

V) 01/09/1999 A 03/04/2001 – JASERG -EVENTO 1, PPP9: O documento apresentado (PPP),
apesar de não contemporâneo, demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para
o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade de 95.5 dB(A) de
forma habitual e não intermitente.

VI) 19/09/2001 A 23/08/2017 – MINERAÇÃO SANTA CLARRA -EVENTO 1, PPP9: O
documento apresentado (PPP), apesar de não contemporâneo, demonstra o preenchimento de
todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade de 104,5 dB(A) de
forma habitual e não intermitente.

Ressalto que a impugnação sobre a utilização da norma NHO-01 já foi tratada acima, não
merecendo repetição.

Computando-se todos os períodos considerados especiais, temos que o autor laborou 10.203
dias, o que significa mais do que 28 anos, 4 meses e 3 dias em atividade especial [...].

[...]Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, para condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria especial,
com DIB em 12/10/2017 e DIP na data de hoje, considerando o tempo total de 25 anos, 4
meses e 3 dias levando em consideração os períodos acima reconhecidos como especial. [...].

3.       Quanto à alegação da parte recorrente de que os PPP’s apresentados não estariam em
consonância com o entendimento da TNU. Tal argumento não merece prosperar, pois,
conforme o tema 174 é aceito duas metodologias: NHO-01 da FUNDACENTRO ou a NR-15.

            “Tema 174 – (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído
contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01
DA FUNDACENTRO OU NA NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; [...]”.

Resta claro pelos PPP’s apresentados, em específico aquele que se refere a período a partir de
19 de novembro de 2003, que a técnica utilizada no mesmo está conforme o entendimento do
TNU, assim, nesse ponto, não cabe reforma à sentença impugnada.

Registre-se que de 19/9/2001 a 23/8/2017 o autor laborou como marteleteiro e o PPP apontou
que utilizou a NHO-1 (norma) e a dosimetria (técnica), cf. ev.1-procadm10, p. 13, campo
15.5.

Quanto aos períodos anteriores ao referido, eles não são abarcados pelo que decidiu a TNU no
âmbito da tese fixada no Tema 174, visto que são períodos de trabalho anteriores a 19/11/03.
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4. Constata-se pela leitura da sentença impugnada de que a mesma possui um erro material
em seu dispositivo, pois, onde está escrito “25 anos, 4 meses e 3 dias” não está de acordo com
o cálculo apresentando anteriormente ao dispositivo, assim, cabe de ofício corrigi-lo,
passando a constar na sentença: 28 anos, 4 meses e 3 dias.

5.         Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos
pela parte recorrente (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E CORRIGIR DE
OFÍCIO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA NOS TERMOS DA
FUNDAMENTAÇÃO (item 4)

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000290227v3 e do código CRC c143f039.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000529-38.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EVAIR DE OLIVEIRA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO E CORRIGIR DE OFÍCIO ERRO MATERIAL NA
SENTENÇA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO (item 4), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000290228v2 e do código CRC d3e12037.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 269

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 355/508

5008210-28.2019.4.02.5001 500000335383 .V8 JES10621© JES10621

RECURSO CÍVEL Nº 5008210-28.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARCELA NUNES VIEIRA (AUTOR)

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

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ELETRÔNICO. ERRO NA
INDICAÇÃO DO ASSUNTO. REITERAÇÃO APÓS ALERTA DO JUÍZO
EM PROCESSO ANTERIOR. PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
indeferiu a apetição inicial e extingiu, sem resolução do mérito, o processo no qual se
pretendia a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Alega o recorrente o que segue:

Os pressupostos de existência válida ou de desenvolvimento regular do processo são subjetivos
e objetivos. Os subjetivos se relacionam aos sujeitos do processo: juiz e partes, e
compreendem: competência do juiz para a causa; capacidade civil das partes; a representação
do advogado.

Já os requisitos objetivos se relacionam à forma procedimental e com a ausência dos fatos que
impedem a regular constituição do processo, segundo a sistemática do direito processual civil,
compreendendo: observância de forma processual adequada à pretensão; existência nos autos
de instrumento de mandato conferido ao advogado; inexistência de litispendência, coisa
julgada, inépcia da inicial; inexistência de qualquer nulidade prevista na legislação
processual, como explicou Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil,
volume I, 25ª edição).

No tocante aos supramencionados pressupostos processuais, faz-se necessário observar
precedentes genéricos, como por exemplo, que a petição inicial seja aceita, obedecidos os
critérios técnicos de sua formulação, bem como a validade da citação.

O preclaro Elpidio Donizetti leciona que pelo princípio da colaboração ou cooperação,
previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, o processo é produto de uma atividade
cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa
fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como
agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional
específica, célere e adequada.

 Ainda sobre o tema da cooperação, o Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC
assentou o seguinte entendimento:

Enunciado 373. As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade,
agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução
do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência.
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Nesse sentido, é de se ressaltar o dever de consulta, disposto no artigo 10 do Código de
Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que
se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ora, o artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dispõe que:
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Desse modo, percebe-se a real importância do princípio da cooperação, pois não se trata de
apenas mais um princípio que norteará o processo, mas sim, de um desdobramento de outros
princípios constitucionais.

Portanto, imprescindível seja afastada a extinção do processo sem resolução do mérito,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que a petição inicial seja
regularmente apreciada, reclassificando-a, caso necessário, pela própria secretaria da Vara
ou pelo Autor, conforme se entender de direito.

A sentença está assim fundamentada:

A implantação do sistema e-Proc nesta Justiça Federal da 2ª Região, iniciada em fevereiro de
2018, visa à atualização nas rotinas de trabalho relativas ao processamento eletrônico de
feitos judiciais.

Todos que utilizavam o sistema APOLO percebiam que este se baseava na premissa de tornar
digital o processo judicial, mas com a manutenção da lógica de atuação existente nos autos
físicos, pois sempre se exigiu uma efetiva intervenção do servidor a fim de possibilitar o
processamento e o andamento do feito.

O e-Proc, por sua vez, promove uma verdadeira revolução na forma como se dá o
processamento de feitos eletrônicos nesta 2ª Região, seja na atuação interna, seja na externa.

Nesta última, uma das grandes mudanças do novo sistema – e uma de suas maiores virtudes –
é conferir a partes, advogados, procuradores, peritos e demais pessoas que intervenham na
atividade jurisdicional grande protagonismo em diversas etapas do procedimento judicial.

Este protagonismo, resultado de uma busca incessante do Poder Judiciário em democratizar a
prestação da tutela jurisdicional, é visualizado na realização de algumas funções que, antes
reservadas a servidores, passaram a ser incumbidas aos jurisdicionados e àqueles que
auxiliam o exercício da jurisdição, tais como a identificação, no sistema, dos termos da
demanda (partes, peças processuais, assunto, etc.) e do Juízo a que se deva distribuir o feito,
bem como a transferência direta da representação processual ao patrono substabelecido,
providências que atualmente competem diretamente à parte ou a seu advogado, sem nenhuma
interferência prévia de servidores.

Por outro lado, no que se refere ao trabalho interno, o sistema aperfeiçoa a realização de
tarefas de acompanhamento e andamento processual, possibilitando que atividades, antes
dependentes de atuação efetiva de servidores do Juízo, sejam cumpridas automaticamente,
com ganhos notórios na agilidade da prestação jurisdicional – os procedimentos de
publicação dos atos judiciais e de intimação dos interessados são exemplos claros disso.
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Tudo isto, como se percebe, é resultado de uma tentativa, sempre necessária e verdadeiramente
obrigatória, de prestar uma jurisdição rápida e econômica, que possa resolver de forma
efetiva e satisfatória os conflitos trazidos ao conhecimento do Poder Judiciário,
principalmente num cenário de crescimento exponencial das demandas, mormente as de cunho
previdenciário.

Em médio e longo prazo, é de se prever que este novo sistema possibilite um rearranjo na
maneira como a força de trabalho da Justiça Federal da 2ª Região é distribuída,
possibilitando que mais servidores possam atuar no auxílio à atividade-fim do Judiciário,
relegando ao sistema atividades mais burocráticas e automáticas, trazendo, assim, mais
eficiência ao serviço jurisdicional.

Dito isso, é de se apontar, no entanto, que o maior poder conferido às partes e advogados na
dinâmica de processamento e andamento dos feitos eletrônicos é acompanhado de uma maior
responsabilidade, porquanto o sistema só será eficiente se todos atuarem com correção,
evitando ao máximo a prática de erros que possam dificultar ou atrasar a prestação da tutela
jurisdicional.

Neste contexto, a escorreita inserção inicial do processo no sistema – com precisa indicação
das partes envolvidas, do assunto tratado, dos documentos apresentados e do Juízo a que
direcionada a demanda – ganha contornos relevantíssimos, pois sua inobservância gera
enorme retrabalho por parte das Secretarias, fazendo com que tenham de se encarregar
novamente de procedimentos eminentemente burocráticos, desvirtuando a ideia central do
novo sistema.

Como cediço, uma gestão colaborativa e mais democrática do processamento judicial exige
que todos atuem conforme os parâmetros legal e regimentalmente estabelecidos, sob pena de,
ao fim e ao cabo, tudo que se refere ao processamento do feito voltar a depender da chancela
individualizada de algum servidor, inviabilizando o escopo final do novo sistema, a saber,
tornar a prestação jurisdicional mais célere e eficiente.

Neste sentido, para se tentar fazer frente ao grande volume de ações que vem sendo
apresentadas aos Juízos previdenciários, não há mais espaço para que o Juízo adote uma
postura paternalista, corrigindo irrefletidamente todos os equívocos eventualmente realizados
pelas partes e advogados quando da inscrição originária da demanda no sistema –
 especialmente quando se trata de erros reiterados, levados a cabo já depois de o Juízo ter
alertado o interessado acerca da importância de sua correta atuação neste pormenor.

No caso em voga, a ação foi proposta com equívoco evidente na indicação acerca
do assunto tratado nos autos. Porém, não se trata da primeira vez em que o(a) advogado(a)
comete tal erro, conforme se infere da intimação no processo 5017608-
33.2018.4.02.5001, realizada previamente à propositura deste feito.

Em tal cenário de repetido desatendimento aos padrões colaborativos exigidos pelo novo
sistema, nada resta ao Juízo senão deixar de dar prosseguimento à ação, por não
atendimento aos parâmetros estabelecidos ao manejo da peça de ingresso, o que, em última
análise, interfere em sua aptidão para embasar o desenvolvimento válido e regular do
processo.

A autora pretende a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente e
cadastrou o assunto como sendo Aposentadoria Especial (art. 57/8).
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Em que pese o acerto das considerações do juízo sobre a importância da
escorreita inserção inicial do processo no sistema e-proc, a imprecisão verificada não
chegaria a causar prejuízo ao processamento e julgamento do feito.

Ocorre que, como destacado na sentença, trata-se de erros reiterados, levados a
cabo já depois de o Juízo ter alertado o interessado acerca da importância de sua correta
atuação neste pormenor.

Com efeito, nos autos do processo 5017608-33.2018.4.02.5001, consta do
despacho inicial o seguinte:

Alerto a parte autora que foi protocolada a presente ação com assunto diverso do que consta
na petição inicial, gerando retrabalho na Secretaria do Juízo. Solicito sua atenção para que
esse fato não se repita, sob pena de extinção de novos feitos com o mesmo vício.

A reiteração da falha, após alerta do juízo, revela falta de zelo do advogado, que
não pode ser suprida pelo Judiciário, pelo que deve ser mantida a sentença. 

Vencido o recorrente, impõe-se a sua condenação em custas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95),
devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo
em vista a gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335383v8 e do código CRC 7ac8ecfc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5008210-28.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARCELA NUNES VIEIRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335384v3 e do código CRC 38232c57.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001729-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EZEQUIAS GUERRA DE CARVALHO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. VIGILANTE. COMPROVAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE
FOGO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença
(Evento 36) que extinguiu sem resolução de mérito o pedido de reconhecimento da
especialidade do período de 10/02/1989 a 22/06/1991 e reconheceu a especialidade das
atividades exercidas na função de vigilante nos períodos de 11/06/1992 a 14/02/1996;
01/07/1996 a 09/08/1996 e 08/08/1996 a 02/03/2016.

O INSS requer a reforma da sentença, sob a alegação de que de 1992 a 1996 o
autor apresentou apenas declaração do sindicato, não apresentou laudo técnico nem PPP, não
sendo possível o reconhecimento da especialidade. Além disso, a Autarquia Ré afirma que a
equiparação da função de vigilante a função de guarda só é possível quando comprovado o
uso de arma de fogo e que no período posterior ao Decreto nº 2.172 de 05/03/1997 não há
nenhum item relativo a periculosidade, não sendo, portanto as atividades perigosas consideras
especiais.

2. Fundamentação

A função de vigilante e a aposentadoria especial

O reconhecimento da especialidade do trabalho por enquadramento profissional
no Decreto 53.831/1964 e no Anexo II do Decreto 83.080/1979 era possível antes da vigência
da Lei 9.032/1995, ou seja, até 28/4/1995. Sendo assim, para comprovar o desempenho de
atividade especial bastava ao segurado evidenciar o enquadramento profissional ou
demonstrar através de prova documental (ou outros meios) que o seu ambiente de trabalho
implicava exposição a situações prejudiciais à saúde ou à integridade física. A jurisprudência
majoritária indica não haver taxatividade nas atividades profissionais previstas nos referidos
quadros anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Com efeito, ao analisar o tema ora
enfocado, a TNU fixou a seguinte premissa: “A equiparação a categoria profissional para o
enquadramento de atividade especial, fundada que deve estar no postulado da igualdade,
somente se faz possível quando apresentados elementos que autorizem a conclusão de que a
insalubridade, a penosidade ou a periculosidade, que se entende presente por presunção na
categoria paradigma, se faz também presente na categoria que se pretende a ela igualar.”
(TNU,  PEDILEF nº 200651510118434, DJ de 25/11/2011).
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Nessa linha, no que refere à atividade de vigilante, a Súmula 26 da TNU
definiu que “A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de
guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.” (DJ de 22/6/2005).

Registre-se que, para configurar a especialidade para a função de vigilante por
meio do enquadramento por equiparação, mesmo antes da vigência da Lei 9.032/95 era
necessário que houvesse porte de arma. Nesse sentido é a súmula 10 da TRU da 4ª Região,
verbis: “É indispensável o porte de arma de fogo à equiparação da atividade de vigilante à
de guarda, elencada no item 2.5.7 do anexo III do Decreto nº 53.831/64.”  (o incidente que
deu origem a essa súmula – Incidente n. 2006.72.95.002950-3/SC – analisou caso no qual se
pretendia a conversão como especial de período trabalhado como vigilante de 27/5/1993 a
5/3/1997).

Nessa linha, a jurisprudência da TNU estava consolidada no sentido de que a
atividade de vigilante seria considerada especial – desde que houvesse porte de arma – até o
advento do decreto que regulamentou a Lei 9.032/1995, qual seja, o Decreto 2.172, de
5/3/1997. Nesse sentido pode-se citar o que decidiu a TNU no PEDILEF
05028612120104058100 (DOU de 02/05/2014).

Ocorre que em 2015 a jurisprudência da TNU se alterou.

Como referi, antes não aceitava que a função de vigilante fosse considerada
especial após 6/3/1997 (PEDILEF 05028612120104058100, de 2/5/14). Não obstante, a
TNU, interpretando recente jurisprudência do STJ, passou a aceitar que o tempo laborado
como vigilante seja considerado especial inclusive no período posterior a 5/3/1997. 

Com efeito, na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº
50138641620114047201, a TNU novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito do
STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a
mesma Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de
atividades perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos
acentuados em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos
ou outras espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no
precedente citado, a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85.
Dessa forma, pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão
expressa na CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o
julgamento, a TNU passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado
como especial após 5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da
função, que deverá ser comprovada por meio de laudo técnico, nos termos da tese que
restou assim fixada: “(...) 14. Assim, entendo que esta Turma de Uniformização deve rever o
seu entendimento, em sintonia com a jurisprudência do STJ, fixando a tese de que é possível
o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição ao agente nocivo
periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior a 05/03/1997, desde que laudo
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técnico comprove a permanente exposição à atividade nociva. (...)” (TNU. PEDILEF nº
50138641620114047201. Rel. Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU
de 06/11/2015).

Referido entendimento vem sendo mantido pela TNU, como se denota da
seguinte decisão, recentemente lavrada: “A Turma Nacional de Uniformização, por
unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização, para: (i)
reafirmar a tese de que é possível o reconhecimento de tempo especial prestado com
exposição ao agente nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior à
vigência do Decreto n. 2.172/92, de 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento
material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de
arma de fogo; e (ii) anular o acórdão da Turma Recursal de origem, para que esta promova
a adequação do julgado de acordo com a premissa jurídica acima fixada.” (TNU. Pedido
50005473020154047000. Rel. Sérgio de Abreu Brito. Data da Decisão: 21/06/2018).

Jurisprudência da 1ª TR-ES.

No que refere ao período posterior a 5/3/97 e em face da alteração da
jurisprudência da TNU ocorrida em 2015, adotei a princípio entendimento mais restritivo do
que o da TNU, somente viabilizando o reconhecimento de atividade especial para o vigilante
se PPP descrevesse que o trabalho se dava em situação de risco anormal, como ocorreria, por
exemplo, no caso de vigilantes que trabalhassem em transportes de valores. Nesse sentido:
Processo n. 0020527-98.2016.4.02.5050/01 (1ª TR-ES, sessão de 22/11/2017). Contudo, a
maioria desta 1ª TR-ES aderiu à jurisprudência da TNU, razão pela qual passei também a
curvar-me ao referido entendimento. Nessa linha, no julgamento do Processo n.0014827-
10.2017.4.02.5050/01, esta 1ª TR-ES definiu o que segue: “... O período anterior a
05/03/1997 ou mesmo posterior, conforme jurisprudência acima, somente pode ser
enquadrada como especial a atividade de vigilância quando essa se dá com o uso de arma de
fogo – o que foi comprovado. A atividade foi enquadrada por analogia à atividade de
guarda, a qual exigia o uso de arma de fogo. (...)” (1ª TR-ES. Processo n.0014827-
10.2017.4.02.5050/01. Rel. Juiz Leonardo Lessa. Sessão de 14/6/2018).  Ou seja, o atual
entendimento da 1ª TR-ES não mais exige que se descreva que, além do porte de arma,
haja submissão a algum risco anormal.

Passei desde então a adotar o referido entendimento.

A prova do uso permanente e habitual de arma de fogo.

Observa-se que, no caso dos autos, há discussão sobre eventual impossibilidade
de se enquadrar a atividade de vigilante após 28/04/1995, data em que entrou em vigor a Lei
9.032/95.

Contudo, o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas na função
de vigilante se dá através da comprovação do permanente uso de arma de fogo por laudo
técnico ou prova material equivalente (PPP, por exemplo), sendo o período anterior ou
posterior a vigência da referida lei.
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Percebe-se, então, analisando o que foi decidido em sentença e os documentos
apresentados, que o juízo a quo decidiu de forma equivocada ao não reconhecer a
especialidade dos períodos em que há informação no PPP a respeito da utilização de arma de
fogo e reconhecer a especialidade das atividades em que não houveram a referida
comprovação.

O fato de que em alguns PPPs constam como “exposição a fatores de risco” o
“disparo de arma de fogo, intencional ou não”, não é capaz de caracterizar a atividade como
especial, pois não comprova o uso de arma de fogo por parte do empregado.

No caso dos autos, portanto, a sentença deve ser mantida,forme
demonstração a seguir.

- 01/06/1992 a 14/02/1996 (SEG – serviços especiais de segurança e transporte
de valores): o autor trabalhou na função de vigilante, apresentando apenas declaração do
sindicato da classe, o qual afirma que o autor possuía autorização para o porte de arma de
fogo. De fato, referida declaração não é suficiente para comprovar a especialidade da
atividade. Ocorre que há entendimento jurisprudencial no sentido de reconhecer a
especialidade da atividade quando o autor estiver impossibilitado de apresentar documento
capaz de comprovar o uso de arma de fogo devido ao encerramento das atividades da
empresa. Neste caso, em análise a situação cadastral feita com a consulta do CNPJ da
empresa, verifica-se que a SEG se encontra “baixada”. Por esse motivo, reconheço a
especialidade. Segue jurisprudência neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO.

1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para que a atividade de vigia seja equiparada à de
guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec. 53.831/64) e, por consequência, enquadrada
como especial, é necessário o porte de arma de fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que
"Nos casos em que o vigilante foi empregado de empresa especializada em segurança
privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei 9032/95, não sendo mais possível a
apresentação de formulário apropriado, em face do encerramento da empresa, é lícita a
presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios que integram o conjunto
probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região,
Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009). 3. Pedido de uniformização
conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação.

(TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. Julgado em 10/10/2014).

- 01/06/1996 a 09/08/1996 (SENTINELA – serviços de guarda e vigilância): o
autor trabalhou na função de vigilante e apresentou somente declaração do sindicato da
classe. A empresa, porém, encontra-se em situação cadastral “baixada”. Sigo, portanto, o
entendimento do período anterior. Reconheço a especialidade.

- 10/08/1996 a 28/05/2016 (PROSSEGUR BRASIL S/A): Reconheço a
especialidade, pois na descrição das atividades desempenhadas pelo autor há informação a
respeito do uso de arma de fogo.

3. Conclusão
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Sem condenação em custas pelo INSS, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/1996. Condenação em honorários devida em 10% sobre o valor da condenação (art. 55
da Lei nº 9.099/95).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
Autarquia Ré.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000281102v7 e do código CRC 4e3cb421.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001729-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EZEQUIAS GUERRA DE CARVALHO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autarquia Ré, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000281103v2 e do código CRC 926b7924.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0011473-18.2017.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LAURO SEBASTIAO BARROS (AUTOR)

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

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
deu provimento ao recurso inominado por ele interposto, sem condenação em honorários
advocatícios.

Alega o recorrente que o acórdão é omisso quanto à fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais, preconizada no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Não se configura a omissão apontada, eis que consta expressamente do voto o
seguinte: Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº de
9.099/1995.

A Lei nº 9.099/95 prevê, no artigo 55, a condenação em honorários advocatícios
apenas em segundo grau, quando vencido o recorrente. Note-se que a lei não leva em
consideração a sucumbência total na causa, mas apenas a sucumbência recursal.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335985v4 e do código CRC 3be9b691.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0011473-18.2017.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LAURO SEBASTIAO BARROS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335986v2 e do código CRC 7b8648a9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5008632-37.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA VAUNA TANEZ (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA VAUNA TANEZ em face
da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a averbar o
labor rural exercido na condição de segurada especial no período de 18/09/1976 a
31/10/1989. Alega, em suas razões, o que se segue: i) há comprovação de que a autora
permaneceu na propriedade de Olivar Fonteneli, na localidade de Pedra Azul, Domingos
Martins até o ano de 2006 e não, apenas, até 31/10/1989, consoante entendera o magistrado
sentenciante; ii) os registros escolares dos três filhos da autora provam que a família morava
em localidade indicada na petição inicial; iii) as testemunhas confirmaram o trabalho rural da
recorrente no período alegado; iv) invoca a aplicação da Súmula 577 do STJ, 14 e 34 da
TNU; v) quanto à possibilidade de utilização de tempo rural remoto para efeito de carência, a
jurisprudência é firme a esse respeito; vi) para o STJ não há óbice à utilização do tempo rural
anterior a 1991 sem o recolhimento de contribuições previdenciárias. Requer: i) o
reconhecimento do tempo rural exercido no período de 18/09/1976 a 2006; o reconhecimento
da utilização do tempo rural remoto para efeito de carência, os quais somados às 98
contribuições reconhecidas possibilitam a concessão do benefício de aposentadoria híbrida.

Eis o teor da sentença:

 

Na ação em tela, a parte autora objetiva a concessão de benefício de aposentadoria por idade,
com reconhecimento de tempo de serviço rural perante o INSS, considerando a condição de
segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91.

Para fundamentar a sua pretensão, afirma ter desempenhado atividades rurícolas desde a
adolescência, junto com os pais, na propriedade Arlindo Cassani, localizada em Córrego
Palmital, até 1987. A partir de 1990 até 2006, laborou na propriedade de Olivar Fontenelle de
Araújo, na condição de parceira agrícola, na região de Pedra Azul/Domingos Martins/ES.

O seu requerimento administrativo formulado em sede administrativa em 19.05.2017,
todavia, foi indeferido por falta de carência (número mínimo de contribuições). Na
oportunidade, o INSS computou 98 (noventa e oito) contribuições da parte autora,
considerando os vínculos anotados na sua CTPS a partir de 01.11.1989 e os recolhimentos na
condição de contribuinte individual a partir de 2007.
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Decido como segue.

No que tange a concessão de aposentadoria por idade híbrida, a Lei 11.718/08 introduziu no
sistema previdenciário brasileiro esse tipo de benefício que permite ao segurado mesclar
período urbano com período rural para completar a carência mínima exigida.

O § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91, assim dispõe:

“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se
mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso
de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I,
na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que
se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no
§ 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de
acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como
salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de
salário-de-contribuição da Previdência Social.”

Assim, de acordo com o § 3° do art. 48 da Lei 8.213/91, os trabalhadores rurais que
completarem 60 ou 65 anos de idade (mulher e homem) e não atendam as condições do § 2º da
mesma lei, podem somar o tempo de contribuição sob outras categorias (contribuinte
individual, facultativo, empregado, empregado doméstico) ao tempo de atividade rural. Trata-
se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008, criando uma modalidade de
aposentadoria por idade conhecida como aposentadoria híbrida.

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

Nesta análise, é importante pontuar que o objetivo da modificação legislativa foi a de regular
as situações de alternância entre trabalho rural e urbano, protegendo os trabalhadores que
dedicaram significativo tempo de sua vida em atividades no campo e que, por passarem a
trabalhar no meio urbano, não poderiam aproveitar tal período para fins de carência para a
concessão de benefício.
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Assim, entende-se, à vista dos princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e
da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194,
parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), que a
correta interpretação do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.213/91 é a de que a concessão da
aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de
segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na
qualidade de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a
última.

Frise-se que este entendimento, que já estava consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), também foi acolhido pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), fixando-se a tese de que é permitida a concessão de aposentadoria mista por
idade, prevista no artigo 48, § 3º, da lei 8.213/91, mediante a mescla de períodos laborados
em atividade rural e urbana, não importando qual seja a atividade exercida pelo segurado ao
tempo do requerimento administrativo ou do implemento do requisito etário (Pedilef 5001373-
64.2013.4.04.7117).

Portanto, firma-se a premissa de que para a concessão da aposentadoria híbrida, não faz
diferença se a parte autora está ou não exercendo atividade rural no momento em que
completa a idade mínima ou apresenta o requerimento administrativo, nem o tipo de
trabalho predominante.

Na hipótese dos autos, como a autora atingiu a idade mínima (60 anos, porquanto nascida em
18.10.1953) no ano de 2013, a carência a ser considerada corresponderá a 180 meses
(conforme tabela prevista no art. 142, da lei 8.213/91) imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo ou ao cumprimento da idade mínima (§ 2º, art. 48 da Lei
8.213/91). E, embora não seja obrigatória a vinculação ao trabalho rural quando completado
o tempo de serviço, é indispensável que a atividade tenha alguma contemporaneidade, não
podendo ser aceito no cálculo do benefício um tempo remoto na atividade rural, ao qual se
seguiu intervalo significativo de inatividade, com perda da qualidade de segurado.

Nesse sentido, decidiu recentemente a TNU, de somente ser possível somar ao tempo de
contribuição o tempo de serviço rural sem contribuições que esteja no período
imediatamente anterior ao implemento da idade do segurado, ou à data do requerimento
administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de meses
equivalentes à carência do benefício (Processo nº 0001508-05.2009.4.03.6318/SP).

Ressalto que a descontinuidade permitida em lei, contudo, é aquela que não afasta a condição
de segurado, e que tenha duração curta de tempo.

Para comprovar o tempo de serviço rural alegado, a parte autora juntou aos autos, certidão
de casamento realizado em 1976, indicando a sua profissão como doméstica (profissão do
marido apresenta-se ilegível); certidões de nascimento de filhos, datadas de 1977, 1982 e
1983, informando a profissão do cônjuge, como lavrador e fichas de matrícula escolar,
datadas de 1992 e 1994, constando a profissão do marido, como lavrador e a sua, como
doméstica.

O CNIS da autora traz registro de atividade de 01.11.1989 a 31.05.1990 e após, somente a
partir de abril de 2007. Já no de seu esposo, Luiz José Tanez, consta vínculo de emprego
entre novembro de 1989 e abril de 1997 (na mesma empresa em que a autora laborou durante
o período de novembro de 1989 e maio de 1990, de nome “Administradora Paquerer S.A,
localizada no Estado do Rio de Janeiro). Após abril de 1997, ele passou a receber benefício
previdenciário de auxílio-doença, convertido em aposentadoria por invalidez a partir de junho
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de 1998, no ramo de atividade como comerciário, com renda mensal superior a um salário-
mínimo (atualmente o marido da autora recebe aposentadoria no valor de R$ 1.154,60 – mil,
cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) – evento 11, OUT3.

As duas testemunhas ouvidas em audiência confirmaram o trabalho rural da autora nos
períodos aduzidos, conforme segue os seus depoimentos:

Testemunha Eliane Maria Martins: depoente conhece a autora há mais de 30 anos, quando ela
já era casada; na época, autora morava na propriedade de Arlindo, onde trabalhava em
lavoura de café, milho, feijão; não se recorda quando ela saiu da propriedade do Arlindo, mas
foi há muito tempo e ela foi para Pedra Azul; depoente chegou a visitar a autora em Pedra
Azul, e ela continuou trabalhando na roça; depoente mora há 14 anos em Vivendas, Pedra
Azul; autora já morava em Vivendas quando a depoente chegou lá.

Testemunha Derli Dias Ramos: depoente mora em Vivendas há 13 anos; conhece a autora
desde a infância, em Santa Cruz, Irupi; autora trabalhou com Arlindo Cassin quando era
solteira, e continuou depois que casou; depois de Arlindo Cassin, ela foi para Vivendas, onde
continuou trabalhando em roça; autora trabalha atualmente na propriedade dos outros;
quando a depoente chegou em Vivendas, a autora já morava lá.

O art. 11, VII, da Lei 8.213/91 dispõe, que, são segurados obrigatórios da Previdência Social
as seguintes pessoas físicas:

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

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro
outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do art. 2º, XII,
da Lei 9.985/00, e faça dessas atividades o principal meio de vida

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal
meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este
equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente,
trabalhem com o grupo familiar respectivo

1o - Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

A comprovação da atividade rural faz-se por prova documental plena ou, ao menos, por início
razoável de prova material, corroborado por prova testemunhal.

Isso é o que prevê o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91: “A comprovação do tempo de serviço
para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme
o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não
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sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força
maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”.

No ponto, também estabelece a Súmula 149 do STJ: “A prova exclusivamente testemunhal não
basta à comprovação da atividade da atividade rurícola, para efeitos de obtenção de benefício
previdenciário”.

Por outro lado, não há exigência legal de que o documento apresentado como início de prova
abranja todo o período que se quer comprovar, basta ser contemporâneo aos fatos alegados e
referir-se, pelo menos, a uma fração daquele, corroborado com prova testemunhal, a qual
amplie sua eficácia probatória.

Nesse sentido, dispõe a Súmula de nº 14 da TNU: “Para a comprovação da atividade rural
não há exigência que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”.

Vale registrar, ainda, que a jurisprudência dominante vem admitindo o reconhecimento de
tempo rural anterior ao início de prova material mais remoto, desde que complementado por
testemunhal idônea.

Súmula 577 do STJ: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento
mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhido
sob o contraditório. ”

No caso, há início de prova material amparado por prova oral, apto a demonstrar a condição
de trabalhadora rural, na condição de segurada especial, da autora, desde o seu casamento
até outubro de 1989, momento em que o marido passou a desempenhar atividades na empresa
'Administradora Paquerer S.A', até abril de 1997 - CNIS juntado no evento 11.

Havendo nos autos informação de vínculo empregatício no nome do cônjuge entre novembro
de 1989 e abril de 1997, em empresa situada no Rio de Janeiro-RJ (informação extraída da
CTPS da autora constante no processo administrativo, com tipo de estabelecimento de
“administração”), por certo, a sua profissão de lavrador indicada nas fichas de matrícula
escolar, datadas de 1992 e 1994, não servem como meio de prova da atividade rurícola.

Apesar da autora alegar ter exercido atividades campesinas com os pais desde a adolescência,
não há provas dessa atividade. Não consta nos autos qualquer documento demonstrando a
condição de lavradores/trabalhadores rurais de seus genitores, inviabilizando o
reconhecimento da atividade em época anterior ao casamento.

Assim, com base nesses elementos de provas, concluo restar demonstrada a condição de
trabalhadora rural da autora de 18.09.1976 até 31.10.1989. Esse período, todavia, por ser
muito remoto, não pode ser computado para fins de carência, que corresponde a 180 (cento e
oitenta) meses anteriores ao implemento da idade mínima ou requerimento administrativo e,
por via de consequência, para concessão de aposentadoria por idade mista. 

Dispositivo:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a averbar, em favor da parte
autora, o tempo de serviço rural na qualidade de segurada especial, de 18.09.1976 até
31.10.1989.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 273



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 373/508

5008632-37.2018.4.02.5001 500000345090 .V14 JES10672© JES7027

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria sua ausência, remetam-
se os autos à Turma Recursal.

Se não houver recurso, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, cadastre-se o RPV e intimem-se as partes sobre os respectivos valores a serem
requisitados. Em seguida, venha-me para encaminhamento ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 2ª Região.

Com a comprovação do depósito do RPV, bem como da intimação da parte autora para
levantamento dos referidos valores, arquivem-se os autos, dando baixa. Do contrário, venham-
me os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

Da averbação de remoto rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe
de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Dos períodos reconhecidos.

O INSS reconheceu na via administrativa 97 contribuições urbanas (Evento11 -
PROCADM2 - fl. 15/16).

A sentença reconheceu labor rural no período de 18.09.1976 até 31.10.1989, ou
seja, pouco mais de 13 anos de tempo de serviço.

Assim sendo, diante da comprovação do labor rural remoto exercido pela
autora, da tese recentemente firmada pelo STJ e do cumprimento da carência mínima, faz jus
a autora a concessão da aposentadoria por idade híbrida desde a data do requerimento
administrativo, em 19/05/2017 (Evento11 - PROCADM2 - fl. 16).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995. 

Concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a
implantação do benefício. Intime-se a APSDJ para implantar o benefício no prazo de 30
(trinta) dias a contar da intimação deste acórdão.
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Ante o exposto, voto no sentido de DAR  PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO e
condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida
com data de início fixada na data do requerimento administrativo (19/05/2017), devidamente
acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345090v14 e do código CRC caf0189e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5008632-37.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA VAUNA TANEZ (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade híbrida com data de início fixada na data do requerimento
administrativo (19/05/2017), devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345091v2 e do código CRC c90b3979.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000241-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA HELMER BRUM (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DA PENHA HELMER
BRUM em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
INSS a averbar o labor rural exercido na condição de segurada especial no período de
22/08/1968 a 29/12/1973. Alega, em suas razões, o que se segue: i) dentro de um contexto
familiar, o fato de um dos integrantes desempenhar atividade de natureza urbana não implica
por si só em prejuízo do reconhecimento da condição de segurado especial de outro membro
da família; ii) enquanto o marido exerceu a atividade de vigilante do Banco do Brasil, a
recorrente exerceu atividade rural, não apenas para aumentar a renda da família, mas para
sentir-se incluída e participativa no contexto econômico da família; iii) que em 1981 o marido
recebeu um pedaço de terra do pai, em doação, tendo retornado com a família para a roça e
daí em diante permaneceram na propriedade rural até 1988, conforme prova a escritura
pública acostada aos autos; iv) não há impedimento para que a atividade rural seja exercida
individualmente; v) quanto à utilização de tempo de serviço rural remoto, diz que o STJ já
reconheceu tal possibilidade ao julgar mais de 800  (oitocentos) recursos a esse respeito.
Requer o reconhecimento de todo o período laborado em atividades rurais (1968 a 1988) para
a concessão de aposentadoria por idade híbrida.

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural na qualidade de segurada
especial no período de 22/08/1968 a 29/12/1973, apenas, ou seja, até a data do casamento da
autora, eis que o marido da autora exerceu atividades urbanas nas décadas de 70 e 80.

Cabe, então, analisar se a autora exerceu atividade rural após o casamento
(29/12/1973) até 22/08/1988 quando, então, venderam a propriedade rural recebida de
herança em 1981.

A autora trouxe aos autos os seguintes documentos para formar início de prova
material acerca do labor rural exercido: i) Histórico escolar do filho da autora, matriculado
em escola da zona rural no período de 1985 a 1987 (Evento1 - INIC1 - fl. 22); ii) certidão de
nascimento do filho em 30/06/1987, onde consta a profissão do marido da autora como
agricultor (Evento1 - INIC1 - fl. 23); iii) Escritura pública de venda da propriedade rural
pertencente ao casal em 1988, onde consta o marido como lavrador (Evento1 - INIC1 - fl.
24); iv) Escritura pública de divisão e demarcação da propriedade rural recebida em herança
em 1980 (Evento1 - INIC1 - fls. 67/69).
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No período compreendido entre 29/12/1973 até 22/08/1988, consta do CNIS do
marido da autora um vínculo urbano em empresa de vigilância (23/05/1977 a 01/02/1981) e
um vínculo curto em loja de materiais de construção (01/08/1982 a 12/1982) - Evento 26 -
OUT2. 

Em seu depoimento pessoal, a autora afirmou que o marido trabalhou como
vigilante do Banco do Brasil numa época de seca, sendo este o único trabalho desenvolvido
pelo seu cônjuge fora da roça. A recorrente confirma, inclusive que nesse período a família
foi morar na cidade (1977 a 1981), tendo retornado ao campo em 1981, quando o marido
recebeu um pedaço de terra de herança.

Depoimento pessoal: nasceu em Barra de São Francisco/ES; pais eram agricultores; estudou
na escola que tinha na roça, até a 4ª série; seus pais não eram proprietários rurais, eram
meeiros; morou com os pais até os 18 anos, quando se casou; conheceu o marido na
localidade, com sua família trabalhando para o pai dele; quando se casaram, seu esposo tinha
29 anos; seu esposo serviu ao Exército em Vitória, depois foi para o Rio de Janeiro, onde
trabalhou uns meses, e após também trabalhou em Carlos Chagas/MG, com um cunhado em
um mercado, e por isso se qualificou como comerciante na certidão de casamento; mas ele
nunca foi comerciante e não ficou 11 anos afastado da roça; foi trabalhar no Rio de Janeiro na
“Nova América”, fábrica de tecidos, de carteira assinada, por alguns meses; depois retornou
para a propriedade do pai, trabalhou um tempo lá, e quando sua irmã se casou, foram para
Carlos Chagas, onde montaram um mercado; foi nessa época que se qualificou como
comerciante, pois achava que iria ajudar em algo; não sabe qual a distância entre Carlos
Chagas e Barra de São Francisco; ficou cerca de 1 ou 2 anos em Carlos Chagas, tendo então
retornado para a casa do pai, e vindo a se casar com a depoente em seguida; depois do
casamento, marido da autora trabalhava em meação com o pai dele, que era proprietário
rural em Córrego do Itá, Barra de São Francisco; em 1977, foi trabalhar como vigilante no
Banco do Brasil da cidade, tendo sido chamado para o emprego por um amigo, em época de
seca na região; trabalhou no banco até 1981, e então o pai dele resolveu doar-lhe um pedaço
de terra, tendo a família retornado para o propriedade no final de 1980; daí em diante, ficou
na propriedade até 1988; saíram por problemas financeiros, dívidas com banco por causa de
financiamento; venderam a propriedade, pagaram as contas e foram para Rondônia, onde
compraram uma propriedade e também trabalharam por um tempo; retornaram para o
Espírito Santo em 1998, e a autora ficou como do lar, cuidando dos filhos pequenos; esposo
então foi trabalhar de guarda/vigia; quando vieram de Rondônia, seus dois filhos mais velhos
logo depois começaram a trabalhar; em Rondônia, trabalhavam na roça e em outras coisas,
fazendo o que dava; em Cariacica, seu esposo trabalhou como porteiro e depois em um
colégio; tem três filhos, um em 1977, outro em 1980 e o último em 1987; quando seus dois
primeiros filhos nasceram, estava morando na cidade, em Barra de São Francisco, tendo saído
na roça nesta época; os quatro anos de 1977 a 1981 não está constando da documentação,
justamente porque não morou na roça; quando retornaram para roça, seu marido não
trabalhou mais fora; não se lembra desse suposto trabalho do marido em “MATEL –
Materiais de Construção” no ano de 1982; sabe que retornaram para a roça em 1981 e lá
trabalharam apenas na lavoura, plantando arroz, feijão, milho e tomate, vindo depois a vender
a terra.

As testemunhas confirmaram o labor rural desenvolvido pela família da autora
em regime de economia familiar, ressalvando o período em que o seu cônjuge trabalhou como
vigilante no Banco do Brasil em Barra de São Francisco. 

Ademir José de Souza: é amigo da autora desde 1962, 1968; nesta época, depoente morava
em Barra de São Francisco/ES; era vizinho da família da autora; conheceu a autora solteira;
família da autora trabalhava na propriedade de João Feliciano, quando ela era solteira;
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depois de casada, autora trabalhou na propriedade de Antônio Rosa Brum, sogro dela; marido
da autora saiu da roça para trabalhar no Banco do Brasil, como vigilante; não sabe de outro
lugar urbano em que o esposo da autora tenha trabalhado; não conhece “MATEL – Materiais
de Construção”, não lembrando deste nome; após sair do banco, esposo da autora voltou para
a roça, trabalhando na propriedade que recebeu de doação de seu pai; de lá, foi para
Rondônia.

José Moizés: conheceu a autora e seu esposo; quando se casaram, trabalhavam na roça, em
Barra de São Francisco/ES, Córrego do Itá; conheceu a autora desde pequena, quando já
trabalhava na roça, o que se manteve após o casamento; não tem conhecimento de que o
esposo da autora tenha trabalhado em algum lugar fora da roça; sabe que ele trabalhou em
banco, como vigilante; quando saiu do banco, o esposo da autora foi cuidar de um sítio que
ele ganhou; não conhece nada sobre “MATEL – Materiais de Construção”; depois do
trabalho no sítio, não sabe o que o esposo da autora fez, porque o depoente foi para Rondônia
em 1986.

Em suma, entendo que a parte autora conseguiu provar, além do labor  rural já
reconhecido na sentença (22.08.1968 a 29.12.1973) o exercício de atividade rural no período
de 30/12/1973 a  22/05/1977 (admissão do marido como vigilante) e de 02/02/1981 (final do
vínculo do marido como vigilante) a 29/08/1988 (data da venda da propriedade rural do
casal). 

Deixo de reconhecer o labor rural no período entre 1977 a 1981, em razão de
declaração da própria autora no sentido de que se mudaram para a cidade nessa época,
quando o seu cônjuge exerceu atividade urbana de vigilante.

Da averbação de remoto rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe
de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Dos períodos reconhecidos.

O INSS reconheceu na via administrativa 59 contribuições urbanas (Evento1 -
INIC1 - fl. 33).

A sentença reconheceu labor rural no período de 22.08.1968 a 29.12.1973, ou
seja, 5 anos, 4 meses e 8 dias de tempo de serviço.

Em razão do julgamento deste recurso, reconheceu-se o labor rural, exercido em
regime de economia familiar nos períodos de 30/12/1973 a  22/05/1977 e de 02/02/1981 a
29/08/1988, ou seja, pouco mais de 10 (dez) anos de trabalho rural.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 274



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 379/508

5000241-93.2018.4.02.5001 500000344449 .V19 JES10672© JES10672

Assim sendo, diante da comprovação do labor rural remoto exercido pela
autora, da tese recentemente firmada pelo STJ e do cumprimento da carência mínima, faz jus
a autora a concessão da aposentadoria por idade híbrida desde a data do requerimento
administrativo, em 29/01/2016 (Evento1 - INIC1 - fl. 33).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995. 

Concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a
implantação do benefício. Intime-se a APSDJ para implantar o benefício no prazo de 30
(trinta) dias a contar da intimação deste acórdão.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR  PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO e
condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida
com data de início fixada na data do requerimento administrativo (29/01/2016), devidamente
acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344449v19 e do código CRC fd25eab5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000241-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA HELMER BRUM (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade híbrida com data de início fixada na data do requerimento
administrativo (29/01/2016), devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344450v2 e do código CRC a0883a4d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000127-51.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CASSIA TEREZA FREDERICO DE JESUS (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PERÍODO DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODOS DE
CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. SÚMULA 73 DA
TNU. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE

1.         Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS em face da sentença que o condenou a conceder à autora o benefício de aposentadoria
por idade (urbana), com cômputo do período em que esteve em gozo de auxílio-doença no
período de carência. Alega o recorrente que é inconcebível que se compute o período de
auxílio-doença como tempo de carência, tendo em conta que no período não há contribuição
do segurado, mas tão somente percepção de benefício pago pela autarquia e que pensar de
modo oposto importa em concluir que, além de ser responsável pelo benefício, compete ainda
à autarquia recolher o salário de contribuição do autor como se em atividade estivesse.
Sustenta que o conceito de carência tem ligação direta com contribuição, a teor dos arts. 24 e
27 da Lei nº 8.213/91. Diz, ainda, que o art. 29, § 5º, da mesma lei, não equipara o período em
que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade a salário de contribuição,
mesmo porque não poderia a lei ordinária contrariar os princípios constitucionais
contributivos e de segurança financeira da previdência social. Argumenta que, se nem mesmo
ao trabalhador rural foi assegurada a contagem do tempo de serviço não contributivo como
carência, não se pode querer computar ao segurado vantagem não concedida pela lei.

2.  A concessão do benefício de aposentadoria por idade pressupõe o preenchimento dos
seguintes requisitos: cumprimento do período de carência necessário, exigido na própria Lei
n° 8.213/91; idade mínima de 65 anos de idade para o sexo masculino e 60, para o sexo
feminino.                      

3.  Verifica-se que a recorrida nasceu em 20/09/1956 (Evento 1- CPF5), portanto, completou
60 anos em 20/09/2016. De acordo com o artigo 25, II, da Lei 8.213/91, a carência necessária
para o benefício de aposentadoria por idade é de 180 contribuições (15 anos). 

4. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade,
sua duração será contada no cálculo do salário de benefício, conforme art. 29, § 5º, da Lei nº
8.213/91. Por outro lado, o artigo 55, II, da mesma lei, estabelece que o tempo de serviço
compreende, inclusive, o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez.
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5.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Por força do disposto
no art. 55 da Lei n. 8.213/1991, no cálculo da aposentadoria por tempo de serviço, "é
possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde
que intercalados com períodos contributivos" (AgRg no REsp 1.271.928/RS, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014; REsp 1.334.467/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013; AgRg no Ag 1.103.831/MG,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 03/12/2013) (REsp
201100796563, Rel. Des. Conv. Newton Trisotto, Quinta Turma,  DJE 15/05/2015) (g.n.)

6. Nesse sentido também é o entendimento da TNU, enunciado na Súmula 73: O tempo de
gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de
trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins
de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social.

7. No presente caso, os benefícios de auxílio-doença recebidos pela parte autora  (29/03/2005
a 31/05/2009 e de 25/02/2016 a 19/08/2016) foram intercalados com períodos de
contribuição, como se vê no Evento 1 - COMP3. A sentença apurou o tempo de contribuição
de 16 anos, 6 meses e 28 dias, computando os períodos dos referidos benefícios, pelo que a
autora fazia jus à aposentadoria por idade na data do requerimento administrativo.

8 - Juros e Correção Monetária:

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que
refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-tributária, é
constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional “... na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos
efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, definiu,
quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência do INPC, para fins de
correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp
1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias, aplicava os
critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o STJ nos julgados
acima referidos.

III.2. Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que segue:  “...
Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação
por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode
realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela
Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO
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excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-
se. Brasília, 24 de setembro de 2018. ...”

III.3.Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode ser
dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão, deverá a (1)
execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a respeito da
modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva do STF quando da
execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do
Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais (atualização
monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a
redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar,
em face da vedação ao fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda
Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o RE
870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão definitiva (do
STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese 2),
caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’), devendo
fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora não requerer a
suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do débito nos termos
previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora), o Juízo a quo deverá
deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior
expedição de RPV complementar.

9-  Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte para reformar a sentença APENAS quanto à
correção monetária, nos termos acima explicitados. Sem custas e sem honorários (artiog 55 da Lei
9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311796v2 e do código CRC b4a3e39c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000127-51.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CASSIA TEREZA FREDERICO DE JESUS (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311797v2 e do código CRC edf4e8e9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0001579-25.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PERÍODO DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODOS DE
CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. SÚMULA 73 DA
TNU.

1.         Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS em face da sentença que o condenou a conceder à autora o benefício de aposentadoria
por idade (urbana), com cômputo do período em que esteve em gozo de auxílio-doença no
período de carência. Alega o recorrente que é inconcebível que se compute o período de
auxílio-doença como tempo de carência, tendo em conta que no período não há contribuição
do segurado, mas tão somente percepção de benefício pago pela autarquia e que pensar de
modo oposto importa em concluir que, além de ser responsável pelo benefício, compete ainda
à autarquia recolher o salário de contribuição do autor como se em atividade estivesse.
Sustenta que o conceito de carência tem ligação direta com contribuição, a teor dos arts. 24 e
27 da Lei nº 8.213/91. Diz, ainda, que o art. 29, § 5º, da mesma lei, não equipara o período em
que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade a salário de contribuição,
mesmo porque não poderia a lei ordinária contrariar os princípios constitucionais
contributivos e de segurança financeira da previdência social. Argumenta que, se nem mesmo
ao trabalhador rural foi assegurada a contagem do tempo de serviço não contributivo como
carência, não se pode querer computar ao segurado vantagem não concedida pela lei.

2.  A concessão do benefício de aposentadoria por idade pressupõe o preenchimento dos
seguintes requisitos: cumprimento do período de carência necessário, exigido na própria Lei
n° 8.213/91; idade mínima de 65 anos de idade para o sexo masculino e 60, para o sexo
feminino.                      

3.  Verifica-se que a recorrida nasceu em 12/05/1955 (Evento 1- OUT3), portanto, completou
60 anos em 12/08/2015. De acordo com o artigo 25, II, da Lei 8.213/91, a carência necessária
para o benefício de aposentadoria por idade é de 180 contribuições (15 anos). 

4. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade,
sua duração será contada no cálculo do salário de benefício, conforme art. 29, § 5º, da Lei nº
8.213/91. Por outro lado, o artigo 55, II, da mesma lei, estabelece que o tempo de serviço
compreende, inclusive, o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez.
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5.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Por força do disposto
no art. 55 da Lei n. 8.213/1991, no cálculo da aposentadoria por tempo de serviço, "é
possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde
que intercalados com períodos contributivos" (AgRg no REsp 1.271.928/RS, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014; REsp 1.334.467/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013; AgRg no Ag 1.103.831/MG,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 03/12/2013) (REsp
201100796563, Rel. Des. Conv. Newton Trisotto, Quinta Turma,  DJE 15/05/2015) (g.n.)

6. Nesse sentido também é o entendimento da TNU, enunciado na Súmula 73: O tempo de
gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de
trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins
de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social.

7. No presente caso, os benefícios de auxílio-doença recebidos pela parte autora  (11/08/2009
a 04/01/2011) foram intercalados com períodos de contribuição, como se vê no Evento 1 -
OUT 3 fl. 3. A sentença apurou, considerando o tempo de auxílio doença, que a autora possui
141 meses de contribuição, não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade na data
do requerimento administrativo (16/05/2015)

Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal do recorrente vencido.
Condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios de 10% das parcelas vencidas,
tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311871v3 e do código CRC fe454af9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0001579-25.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311872v2 e do código CRC 8b0b3307.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5007021-49.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GENESILIO NOVELLI (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTRIBUIÇÕES
INDIVIDUAIS EM ATRASO.  SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou a autarquia previdenciária a averbar como tempo de contribuição e carência, em
favor da parte autora, as contribuições relativas às competências janeiro a dezembro/1979;
janeiro a dezembro/1980; janeiro a abril/1981; agosto de 1981; março de 1982; maio de
1982 e setembro de 1982, bem como o vínculo empregatício anotado na CTPS no período
de 1.10.1975 a 13.10.1975,  com consequente concessão de benefício de Aposentadoria por
Idade, a partir do requerimento administrativo (DER: 28.6.2018; NB: 186.849.635-7).

Alega o recorrente que:

“a controvérsia se apresenta em relação aos supostos recolhimentos previdenciários na
condição de segurado contribuinte individual que não foram computados no tempo de
contribuição são as competências: janeiro a dezembro/1979; janeiro a dezembro/1980; janeiro
a abril/1981; agosto de 1981; dezembro de 1981; março de 1982; maio de 1982 e setembro de
1982.

(...)

Os recolhimentos previdenciários na condição de segurado contribuinte individual relativos às
competências precitadas (janeiro a dezembro/1979; janeiro a dezembro/1980; janeiro a
abril/1981; agosto de 1981; dezembro de 1981; março de 1982; maio de 1982 e setembro de
1982) NÃO constam no EXTRATO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL, NEM ESTÃO REGISTRADOS NO CNIS. Qualquer vínculo alegado pela Parte
Autora que não conste do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS não pode ser
considerado, a não ser que comprovado documentalmente. No acervo probatório NÃO consta
nenhum documento apto a comprovar o vínculo com o RGPS nas competências aventadas,
NÃO podendo prosperar a r. Sentença.”

2. A concessão do benefício de aposentadoria por idade pressupõe o preenchimento dos
seguintes requisitos: cumprimento do período de carência necessário, exigido na própria Lei
n° 8.213/91; idade mínima de 65 anos de idade para o sexo masculino e 60, para o sexo
feminino.

3. Verifica-se que o autor cumpriu a idade mínima em 30.05.2018, necessitando comprovar a
carência de 180 contribuições.
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4. Eis o teor da sentença:

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Decido como segue.

Na ação em tela, a parte autora objetiva a concessão de benefício previdenciário de
Aposentadoria por Idade urbana, requerido em âmbito administrativo em 28.6.2018,
indeferido por falta de carência.

Para fundamentar a sua pretensão, aduz o autor, nascido em 30.5.1953, ter preenchidos todos
os requisitos legais (carência e idade mínima), conforme documentação apresentada.

Em contestação, a Autarquia previdenciária requer a improcedência do pedido autoral.

Para a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade urbana,  é necessário o
cumprimento da idade mínima, que para o homem, são 65 anos, e carência (comprovação de
número mínimo de contribuições) de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei 8.213/91).

A idade mínima foi cumprida pelo autor no ano de 2018, já que nasceu em 30.5.1953.

Resta, portanto, comprovar a carência, ponto controverso nos autos.

Pela cópia do processo administrativo  (doc. 29, ev. 15), afere-se que na ocasião do
requerimento de benefício, o INSS computou 153 contribuições mensais do autor e, por via de
consequência, indeferiu a aposentadoria por falta de carência.

Nesse cômputo, foram considerados os recolhimentos previdenciários de junho/2009 a
maio/2018, na condição de segurado contribuinte individual constantes no CNIS, bem como os
recolhimentos realizados, na mesma categoria de segurado, setembro/1977 a
dezembro/1978; maio/1981 a julho/1981; setembro/1981 a novembro/1981; janeiro/1982 a
fevereiro/1982; abril/1982; junho/1982 a agosto/1982; novembro/1982 a fevereiro/1984.

Assim, percebe-se que de todos os períodos indicados na réplica, os  não considerados no
tempo de contribuição, são as competências: janeiro a dezembro/1979; janeiro a
dezembro/1980; janeiro a abril/1981; agosto de 1981; dezembro de 1981; março de
1982; maio de 1982 e setembro de 1982.

O art. 29-A, da Lei 8.213/91, prevê que: “O INSS utilizará as informações constantes no
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos
segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime
Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.

A presunção de legitimidade e de veracidade dos dados do CNIS é relativa, admitindo-se prova
em contrário, inclusive documental.

No caso, para comprovar o recolhimento das competências não computadas
administrativamente, a parte autora juntou carnês para recolhimento de contribuições, em seu
nome, sob o NIT 1.097.736.126-5 (mesmo NIT indicado no CNIS).

Através desses documentos, é possível aferir que o autor pagou (autenticação mecânica),
ainda que em atraso (por exemplo: a competência ‘março/1980', consta que foi paga em 30 de
abril de 1980 – doc. 6, ev. 1, fl. 16), as contribuições devidas, relativas às competências
indicadas na réplica, com exceção da de dezembro de 1981 (doc. 7, ev. 1, fl. 15).
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Quanto aos recolhimentos na qualidade de contribuinte individual, sabe-se que este segurado,
em regra, é obrigado a recolher as suas próprias contribuições, até o dia quinze do mês
seguinte ao da competência (art. 30, II, Lei 8.212/91), sendo que nos termos do art. 27, II, da
Lei 8.213/91, não são consideradas, para fins de cômputo do período de carência, as
contribuições recolhidas com atraso, referentes às competências anteriores à data do efetivo
pagamento da primeira contribuição em dia.

Em outros termos, é a data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso que se
inicia a contagem do período de graça, possibilitando, desse modo, que as contribuições
subsequentes à primeira possam ser computadas como carência, mesmo recolhidas em atraso
e sem que haja a perda da qualidade de segurado.

Assim, ainda que algumas contribuições recolhidas no nome do autor tenham sido pagas em
atraso, tais se deram sem que haja a perda da qualidade de segurado, o que não prejudica o
seu còmputo para fins de carência.

O vínculo empregatício de 1.10.1975 a 13.10.1975, do mesmo modo, deve ser averbado pelo
INSS, pois apesar de não constar no CNIS, ele foi anotado na CTPS do autor,
contendo identificação e endereço do empregador, o tipo de estabelecimento, a função
exercida, data de admissão e saída. O INSS, por sua vez, não apresentou qualquer contraprova
que pudesse desconstituí-lo.

Com efeito, diante da documentação carreada aos autos, merecem ser averbadas ao tempo de
contribuição da parte autora e registradas no CNIS, os recolhimentos feitos na qualidade de
contribuinte individual, de janeiro a dezembro/1979; janeiro a dezembro/1980; janeiro a
abril/1981; agosto de 1981; março de 1982; maio de 1982 e setembro de 1982, equivalentes à
34 contribuições, bem como o vínculo empregatício anotado na CTPS no período de 1.10.1975
a 13.10.1975, que somados as contribuições já computadas pelo INSS, totalizam 188
contribuições do autor na data do requerimento administrativo, fazendo jus à concessão do
benefício de Aposentadoria por idade.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos (art. 487, I, NCPC),
para condenar o INSS a averbar como tempo de contribuição e carência, em favor da parte
autora, as contribuições relativas às competências janeiro a dezembro/1979; janeiro a
dezembro/1980; janeiro a abril/1981; agosto de 1981; março de 1982; maio de 1982 e
setembro de 1982, bem como o vínculo empregatício anotado na CTPS no período
de 1.10.1975 a 13.10.1975, com consequente concessão de benefício de Aposentadoria por
Idade, a partir do requerimento administrativo (DER: 28.6.2018; NB: 186.849.635-7).

Com base em uma cognição exauriente, e tendo em conta a verossimilhança da alegação e o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à parte autora – visto
que se discute verba de caráter alimentar –, defiro a tutela provisória para determinar ao
INSS o imediato cumprimento da obrigação de fazer ordenada acima (concessão da
aposentadoria), não englobando as parcelas vencidas.

Segurado: Genesilio Novelli (CPF 559.455.387-87)

Benefício: aposentadoria por idade urbana

NB: 186.849.635-7

RMI / RMA: a calcular pelo INSS
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DIB: 28.6.2018

DIP: data da intimação da sentença

Em razão disso, e nos moldes da Portaria Conjunta INSS/PGF/PFE nº. 05/2009 e do Ofício-
Circular nº. 008/2012 – PF/PGF/AGU/ES, intime-se imediatamente a Agência de
Atendimento de Demandas Judiciais - APSADJ para, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, comprovar o cumprimento da obrigação, com DIP nesta data.

Sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora (desde a citação). A correção monetária deve
seguir a TR, aplicando-se a variação do INPC a partir de 20/09/2017. Os juros moratórios até
a expedição do precatório ou RPV devem ser calculados com base no índice de remuneração
da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009).

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria sua ausência, remetam-
se os autos à Turma Recursal.

Se não houver recurso, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, cadastre-se o RPV e intimem-se as partes sobre os respectivos valores a serem
requisitados. Em seguida, venha-me para encaminhamento ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 2ª Região.

Com a comprovação do depósito do RPV, bem como da intimação da parte autora para
levantamento dos referidos valores, arquivem-se os autos, dando baixa. Do contrário, venham-
me os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5. O recolhimento de algumas contribuições em atraso não implica desconsiderá-las para fins
de carência. Portanto, a interpretação que o INSS pretende dar ao art. 27, II, da Lei nº
8.213/1991 não corresponde ao objetivo da norma. Nesse sentido, confira-se o entendimento
reiterado da TNU:

PREVIDENCIÁRIO. CARÊNCIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO COM
ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA
CONTRIBUIÇÃO SEM ATRASO. ART. 27, § 2º DA LEI Nº 8.213/91. PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DAS CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDAS COM ATRASO RELATIVAS AO PERÍODO ENTRE A PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO E A SUA REAQUISIÇÃO PARA EFEITO DE CARÊNCIA.
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.O acórdão recorrido diverge da
jurisprudência desta Turma Nacional, na medida em que, pela leitura do próprio julgado,
verifica-se que houve perda da qualidade de segurado (entre 1984 e 2009), não sendo possível
o cômputo das contribuições recolhidas com atraso após a desvinculação do segurado do
RGPS. Havendo perda da qualidade de segurado, somente as contribuições “realizadas a
contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso” (após a
reaquisição da qualidade de segurado) podem ser computadas para efeito de carência, “não
sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a
competências anteriores” (art. 27, II, da Lei n.º 8.213/91). 4.O objetivo da norma do art. 27,
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II da Lei nº 8.213/91 é impedir que o segurado, desvinculado do regime geral da previdência
social, volte a contribuir apenas quando já enquadrado em alguma das situações que
ensejam o pagamento de benefício, efetuando recolhimento retroativo de contribuições e
garantindo assim o pagamento de nada mais que o número mínimo de contribuições. Trata-
se de norma complementar à prevista no art. 59, parágrafo único, do mesmo diploma
legislativo, relativa aos benefícios por incapacidade. 5.A previdência social é regida pelo
princípio da solidariedade, devendo os segurados, para se beneficiarem de suas prestações, se
manterem filiados e contribuindo para o regime, não fazendo jus aos seus benefícios aqueles
que deixam de contribuir por longo período, vindo a perder a qualidade de segurado, e
retornam ao regime apenas quando já enquadrados em alguma das situações que ensejam o
recebimento de contraprestações, mediante o pagamento retroativo de contribuições. A
exigência do requisito carência e as normas que lhes são correlatas existem para garantir a
solidariedade e a sustentabilidade financeira do regime. 6.A qualidade de segurado afirmada
no acórdão recorrido, adquirida pela parte em decorrência do pagamento retroativo das
contribuições, não se confunde com a exigência de que a parte mantivesse a qualidade de
segurado no momento em que efetuou o recolhimento das contribuições com atraso (isto é,
antes de realizá-o), preconizada pela jurisprudência desta Turma Nacional de Uniformização.
Do contrário, seria inútil condicionar o cômputo destas contribuições à ausência de perda da
qualidade de segurado, já que todo recolhimento, independente da data em que realizado,
sempre provocaria a reaquisição da qualidade de segurado. Não é a esta qualidade de
segurado, adquirida em virtude do recolhimento extemporâneo, que a jurisprudência da
Turma Nacional se refere quando permite a contagem das contribuições recolhidas com atraso
para fins de carência. 7.Incidente de uniformização conhecido e provido. 8.Este julgado está
indicado como representativo de controvérsia. O Presidente da TNU poderá determinar que
todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam
automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da
distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão
recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração
aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.
(PEDILEF 200971500192165, JUIZ FEDERAL ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO, TNU,
DOU 08/03/2013.)

 

6. A sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº
9.099/95).

7. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. INSS isento de custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, que ora arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335234v11 e do código CRC 7d145450.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5007021-49.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GENESILIO NOVELLI (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335235v2 e do código CRC a7728b52.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5002144-63.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SERGIO SANTO NESPOLI (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. E
PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
TRABALHO URBANO INTERCALADO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO
DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº
9494/97. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA
REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA
DE DECISÃO FINAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade rural. Sustenta o INSS o que se segue: (i) os documentos são
insuficientes para comprovar a condição de segurado especial no período de carência; (ii) na
certidão de casamento e na CTPS consta que o autor trabalhava no meio urbano como
marceneiro; (iii) no CNIS consta que o autor trabalhou no meio urbano como empresário,
além de contribuinte individual no ramo de mármore e granito entre 2008 e 2009; (iv) a
alegada renda rural não era indispensável ao sustento da família, o que descaracteriza a
qualidade de segurado especial; (v) a prova testemunhal colhida é ineficaz, eis que não
baseada em início de prova material compatível. Ao final, em caso de condenação, requer a
aplicação integral do art. 1º-F da Lei 9.099/1995.

Eis o teor da sentença:

I- RELATÓRIO

         Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II– FUNDAMENTAÇÃO

         Pleiteia o autor o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. O autor nasceu em 1956 e completou a idade exigida como requisito para concessão
do benefício (60 anos) em 2016, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

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

Declaração de Exercício de Atividade Rural (fls. 3/5, doc. 4, evento 1);

Careteira de Filiação ao Sindicato dos Agricultores Familiares e Assalariados Rurais
de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 9/10, doc. 4, evento 1);

Boletim de Atendimento de Urgência, qualificando o autor como agricultor (fls. 4/5,
doc. 5, evento 1);

Contribuição Sindical (fls. 6/10, doc. 5, evento 1).

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

         O INSS já reconheceu o período de labor rural entre 11/06/2003 e 25/05/2016 (Evento 9,
PROCADM1, Página 102).

         A esposa do autor já está aposentada como segurada especial.      

         A pessoa jurídica que o autor foi sócio está inativa desde 1999 (Evento 9, PROCADM1,
Página 166), portanto completamente fora do período de carência.

         A prova oral foi plenamente favorável, tendo sido comprovado o labor rural em
economia familiar por período superior à carência.

         Sendo assim, reconheço que a autora tem direito ao benefício pleiteado.

                        III– DISPOSITIVO

         Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e
pagamento dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade ao
autor, com DIB em 25/05/2016, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

         Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é conseqüência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o deferimento de medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de multa diária de 500 reais, revertida à autora.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
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Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Saem as partes intimadas da presente sentença.

 

A parte autora nasceu em 2/1/1956. Requereu o benefício de aposentadoria por
idade rural em 25/5/2016, quando já havia implementado a idade mínima de 60 anos para o
requerimento do benefício de aposentadoria por idade rural.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela
prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

Os vínculos urbanos registrados no CNIS do autor, em sua maioria como
contribuinte individual são bem curtos e eventuais (março/1991, maio e junho/2008,
novembro/2008 e janeiro/2009) - Evento 1 - PROCADM6 - fl. 9/10, o que não afasta o
trabalho rural realizado concomitantemente, ainda mais em se tratando de lavoura de café que
não demanda cuidados diários, mas sim em épocas determinados do ano, como na capina,
poda, adubação e colheita, por exemplo.

Em seu depoimento pessoal o autor disse que sempre trabalhou na roça; que
teve a empresa de mármore em 1991, mas em 1997 já estava inativa; que
continuou produzindo café enquanto tinha a empresa; que a produção de café rende de 80 a
100 sacas de café pilado; que são 10 mil covas de café; que nunca teve meeiros; que na época
de colheita há troca de dias e raramente pagava alguém para ajudar na colheita.

As testemunhas confirmaram a existência da empresa, ressaltando que não se
obteve êxito com a mesma e que o autor nunca trabalhou fora da roça.

Ademais, a existência da empresa de mármore está fora do período de carência,
tendo em vista que o autor completou a idade mínima em 2016, pelo que não poderia ser
impedimento à concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida quanto à concessão do benefício,
porquanto analisou suficientemente o contexto probatório, concluindo pela existência do
exercício de atividade rural pelo período de carência exigido em lei, não obstante a existência
de recolhimentos esporádicos como contribuinte individual. As razões recursais, portanto,
não tem o condão de infirmar a conclusão da sentença.

Juros de mora e correção monetária

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
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dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a 
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24
de setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais (atualização monetária e
juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei
11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei
10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o RE 870.947, hipótese em
que o valor da execução será calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
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execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas, e sem honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/1995).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos
termos acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000302915v13 e do código CRC 7d075dda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002144-63.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SERGIO SANTO NESPOLI (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos acima expostos, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000302917v3 e do código CRC 332bb609.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000738-07.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GLAUCIA FERNANDES MENARIO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEO E
APTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947
(TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL. EFEITO SUSPENSIVO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade, na condição de segurado especial. Alega, em suas razões, o que
se segue: i) os documentos apresentados são insuficientes para corroborar a condição de
segurado especial no período correspondente à carência do benefício; ii) o esposo da autora
manteve diversos vínculos urbanos e encontra-se vinculado ao RGPS na qualidade de
contribuinte individual/empresário (corretor de armazém de café), o que descaracteriza o
caráter de susbistência da atividade rural. Sustenta ainda a aplicação integral do art. 1º- F da
Lei nº 9.494/1997 quanto aos consectários legais.

Eis o teor da sentença:

I- RELATÓRIO

         Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II– FUNDAMENTAÇÃO

         Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A autora nasceu em 29/10/1962 e completou a idade exigida como requisito para
concessão do benefício (55 anos) em 2017, por conseguinte, o período de atividade que deve
ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

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

         Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São
eles:
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1. Carteira de Filiação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Iúna e Irupi (fl. 5, Doc.
5, Evento 1);

2. Comprovantes de pagamento de mensalidade ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de
Iúna e Irupi (fl. 7, Doc. 5, Evento 1);

3.  Certidão de Nascimento de filhos qualificando a autora como Lavradora (fls. 9/10,
Doc. 5, Evento 1);

4. Ficha de Matrícula de filha qualificando a autora como trabalhadora rural (fls. 11,
Doc. 5, Evento 1).

5. Contrato de Parceria Agrícola em nome do esposo da autora (fls. 18/19, Doc. 5, Evento
1);

6. Registro Imobiliário qualificando a autora como lavradora (fl. 21, Doc. 5, Evento 1);

7. Nota Fiscal de Produtor em nome do esposo da autora (fls. 137/144, Doc. 5, Evento 1).

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

         Os vínculos urbanos do esposo da autora não desqualificam a qualidade de segurada,
em especial pela baixa remuneração, ressaltando que o próprio INSS reconheceu o período de
atividade especial do esposo do autor de 2007 em diante (Evento 9, PET4, Página 1).
Ademais, não há qualquer indício de que as empresas registradas em nome do esposo do autor
tenha movimentação financeira elevada e/ou empregados.

         A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido comprovado
o labor rural da autora por várias décadas, sem afastamento. O fato de o esposo da autora
possuir automóvel antigo, por si só também não desqualifica a qualidade de segurado.

         Enfim, há nos autos documentos suficientes a respeito do labor rural da autora, assim
como prova testemunhal favorável. Por outro lado não há qualquer indício de que o esposo da
autora desempenhe atividade urbana de alta remuneração – o que afastaria a qualidade de
segurada da autora.

 Sendo assim, reconheço que a autora tem direito ao benefício pleiteado.
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              III– DISPOSITIVO

         Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e
pagamento dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade à
autora, com DIB em 06/12/2017, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

         Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é conseqüência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o deferimento de medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de multa diária de 500 reais, revertida à autora.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

 

A autora nasceu em 29/10/1962. Requereu o benefício de aposentadoria por
idade, na condição de segurada especial, em 6/12/2017, quando já havia completado 55 anos
de idade, mas o benefício foi indeferido, por (Evento 10 - OUT7 - fl. ).

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos do art. 39, I c/c
art. 25, II, todos da Lei nº 8.213/91.

Nos termos da Súmula nº 54 da Turma Nacional de Uniformização –
TNU: Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de
exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

Considerando que a autora precisa comprovar o exercício da atividade rural por
180 meses no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou à data do
requerimento administrativo, ambos em 2017, fato é que o início de prova material deve ser
contemporâneo a essa época, consoante o teor da Súmula 34 da TNU. 

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
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Recibos de pagamento do STR de Iúna e Irupi, no período de setembro a
agosto de 2002  (evento 1, OUT4, fl. 7);

certidão de nascimento dos filhos com base em registro civil lavrado em
16/11/1985 e 29/05/1989, em que consta a profissão de lavradores da autora e do seu
marido (evento 1, OUT4, fls. 9/10);

ficha de matrícula escolar de filha da autora, datada em 12/01/2004, em
que a autora é qualificada como trabalhadora rural (evento 1, OUT4, fl. 11).

Sob essa ótica, nota-se que há início de prova material contemporâneo aos fatos
que se pretende comprovar, especialmente após o casamento da autora, eis que na certidão de
casamento, lavrado em 1980, consta a profissão do marido da autora como pedreiro.

A audiência de instrução e julgamento, no qual foram colhidos o depoimento
pessoal da autora e de três testemunhas foi bastante esclarecedor, especialmente quanto às
atividades do marido da autora diversas do trabalho rural. 

Em seu depoimento pessoal, a autora disse que nasceu na roça, no Sítio Paraíso;
que se casou em 1980 e foram trabalhar como meeiros do pai; que posteriormente recebeu
como herança um alqueire e meio de terra do pai; que o marido trabalha na roça, mas "faz
umas coisas fora da roça nas folgas"; que numa época o marido "trabalhou com política,
fazia limpeza de rua e esgoto, essas coisas assim..."; que moraram no Córrego do Bálsamo de
2004 a 2017 e tinham um meeiro; que a terra tinha 6 alqueires e 20 mil covas de café; que o
meeiro ficava com 6 mil covas de café; que o filho ajudava quando o serviço apertava, mas
eram apenas ela e o marido que cuidavam da lavoura; que não havia contratação de terceiros;
que apenas trocavam dias com o meeiro; que venderam o sítio do Córrego do Bálsamo em
2017 e foram trabalhar como meeiros nas terras do genro Max em dezembro/2017; que nessa
terra tocam 3 mil pés de café, milho, feijão e alguns animais para o consumo; que a terra tem
1 alqueire. 

Quanto à empresa de corretagem, esclareceu que pertence ao seu genro (Max),
mas ficou no nome do marido, já que o marido foi acometido por um câncer e o genro quis
ajudá-lo. 
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Quanto ao mais, pelos documentos juntados pelo INSS, percebe-se que o valor
geralmente recolhido pelo marido da autora a título de contribuição previdenciária indicava
salário-de-contribuição em torno de um salário mínimo por mês (ev.9, pet.5, pág.11).

A prova testemunhal foi harmônica e firme quando ao labor sua em regime de
economia familiar exercido pela autora em diferente períodos da sua vida. 

Em suma, entendo que a parte autora conseguiu provar o exercício de atividade
rural no período de carência do benefício, pelo que as atividades extras do marido além da
atividade rural não tem o condão de afastar a condição de segurada especial da autora.

Juros de mora e correção monetária.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a 
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24
de setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.
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Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais (atualização monetária e
juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei
11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei
10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o RE 870.947, hipótese em
que o valor da execução será calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Sem honorários
advocatícios, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS, nos termos acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307637v20 e do código CRC 135d0a85.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000738-07.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GLAUCIA FERNANDES MENARIO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, nos termos acima expostos, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307638v2 e do código CRC d2ca7077.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000383-85.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLOVIS JOSE PRUDENCIO (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. IMÓVEL SUPERIOR A 4
MÓDULOS RURAIS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE
DE SEGURADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto por CLOVIS JOSE
PRUDENCIO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade rural. Invoca a aplicação das Súmulas 14 e 34 da TNU. Sustenta que
o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei 8.231/91 não é exaustivo e sim
exemplificativo. Aduz que os diversos documentos juntados aos autos são contemporâneos
aos fatos e comprovam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

A sentença julgou improcedente o pedido, consoante fundamentação a seguir:

Analisando os autos, verifico que a documentação juntada pelo autor comprova que este é
proprietário de imóvel rural desde o ano de 1986, com área de 100 hectares, situada no
município de Pancas o que totaliza a quantidade de 5,0 módulos fiscais.

A Lei nº 8.213/91 prevê como descaracterizador do regime de economia familiar o fato do
indivíduo ser proprietário de imóvel com área superior a 04 (quatro) módulos fiscais.

Segundo a jurisprudência pátria, o simples fato de tal metragem ser ultrapassada não
descaracteriza, por si só, a qualidade de segurado especial, devendo ser analisado outras
circunstâncias. Nesse sentido, inclusive, é a Súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização
da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU): “tratando-se de demanda
previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a
qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a
sua exploração em regime de economia familiar”.

Contudo, a relativização das disposições legais por meio da aplicação dos preceitos
jurisprudenciais pertinentes ao caso deve ser feita de forma razoável, observando as
peculiaridades do caso concreto.

Para o autor fazer jus ao reconhecimento da sua qualidade como segurado especial, deveria
demonstrar que, apesar do fato de ser proprietário de imóvel rural de extensão média, este
ainda exercia sua atividade em regime de economia familiar.

Ou seja, caberia a ele demonstrar os fatores que ensejariam a sua qualidade de segurado
especial, mesmo diante da extensa propriedade de sua titularidade.
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Entretanto, tal comprovação não se encontra nos autos. O autor limitou-se a colacionar
contratos de comodato entabulados com familiares, cujas datas são recente (2013 e 2016), de
forma que não se pode presumir exercício de atividade rural em regime de economia familiar,
tendo em vista que durante a maior parte do seu labor campesino o autor dispôs do total da
área, que é superior ao marco legal.

A aposentadoria por idade rural do segurado especial é um benefício de índole assistencial,
que objetiva resguardar uma renda mensal mínima para os indivíduos que, por toda a vida,
exerceram atividade rural em regime de economia familiar.

Ressalto que nesta sentença não se nega em momento algum que a parte autora tenha
laborado no campo. Porém, as particularidades do exercício desse trabalho obstam o
reconhecimento do autor como segurado especial, uma vez não existir nos autos conteúdo
probatório que demonstre que a atividade realmente foi exercida em regime de economia
familiar.

As provas colacionadas pelo autor referente ao período que este necessita comprovar como
segurado especial se resumem aos documentos referentes à titularidade da propriedade
mencionada (que possui extensão incompatível com o limite legal estipulado), inexistindo nos
autos arcabouço probatório apto a atestar o trabalho desenvolvido em regime de economia
familiar, não tendo este juízo formado convicção do alegado pelo demandante apenas por
meio da prova oral colhida em audiência.

Sendo assim, concluo que a pretensão autoral não merece prosperar.

 

Nos termos do enunciado de Súmula nº 30 da TNU: “Tratando-se de demanda
previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a
qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos,
a sua exploração em regime de economia familiar.”.

No caso, o autor é proprietário de 6 (seis) imóveis rurais que totalizam pouco
mais de 6 (seis) módulos rurais, consoante abaixo relacionados (Evento 1 - OUT2 - fls.
63/68):

Sítio Barbosa, com área de 12,5 hectares, localizado em Córrego São
Bento, Vila Verde, Pancas/ES; com contrato de comodato agrícola de  3,2
hectares, tendo como comodatários DERIVALDO DA SILVA PRUDÊNCIO e
KELLY DE SOUZA GOMES;

Sítio Santo Antônio, com área de 28,4 hectares, localizado em Córrego Rio São
José, Vila Verde, Pancas/ES; com contrato de comodato agrícola de 12 hectares,
tendo como comodatários EDMAR ALVES CARVALHO e DELUZ DA SILVA
PRUDENCIO;

Colônia Santa Rosa, com área de 21,52 hectares, localizado no Córrego São
Bento, Pancas/ES; com contrato de comodato agrícola de 8 hectares de
pastagens, tendo como comodatário FÁBIO PRUDÊNCIO;
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Sítio Bela Vista, com área de 5 hectares, localizado no Córrego São Bento,  Vila
Verde, Pancas/ES; com contrato de comodato agrícola de 3,6 hectares, tendo
como comodatários EDERILDO JOSE PRUDENCIO e SOLANGE CRISTINA
DOS REIS PRUDENCIO;

Sítio Amorim, com 12,1 hectares, localizado em Córrego das Pedras,
Pancas/ES; com contrato de comodato agrícola de 5 hectares, tendo como
comodatários FAGNER DA SILVA PRUDENCIO e TATIANE SOUZA DA
SILVA e outro contrato de comodato agrícola de 5 hectares, tendo como
comodatários CLOBIS DA SILVA PRUDENCIO e DAIANE FERREIRA
CARVALHO PRUDENCIO;

Sítio Prudêncio, com 12,1 hectares, localizado em Córrego Afluente do Rio
Novo, Vila Verde, Pancas/ES, onde o autor declara exercer atividade rural em
regime de economia familiar desde 1989 até a presente data com a esposa e dois
filhos, consoante depoimento pessoal;

Sítio Santa Rosa, com 29,9 hectares, localizado em Córrego São Bento, Vila
Verde, Pancas/ES, onde o autor declara exercer atividade rural em regime de
economia familiar desde 1986 até a presente data com a esposa e dois filhos,
consoante depoimento pessoal.

Conforme informações contidas no processo administrativo, o módulo rural no
Município de Pancas possui 20 hectares. Considerando, então, que o autor exerce
efetivamente suas atividades rurais em duas propriedades (Sítio Prudêncio e Santa Rosa) que
totalizam 42 hectares, conclui-se que a  área efetivamente explorada por ele e seu núcleo
familiar - esposa e mais dois filhos - não excede os 4 (quatro) módulos rurais previsto em lei
e, portanto, não descarateriza o trabalho rural em regime de economia familiar.

As demais propriedades rurais do autor são exploradas pelos seus filhos em
regime de comodato, conforme se abstrai dos contratos de comodato, acostados aos autos, e
devidamente corroborados pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e
julgamento. Confira-se:

Depoimento pessoal: que ainda trabalha na roça (na Fazenda Santa Rosa e no Sítio
Prudêncio); que tem 6 propriedades, mas são os filhos que trabalham nas outras
propriedades; que nessas duas propriedades, tenho 2 filhos que tem contrato também; que
nenhuma propriedade está arrendada; que se planta banana, mandioca, feijão; que dá para ir
andando de uma propriedade para outra; que dista de 500 a 700 metros de uma propriedade
à outra; que tem 9 filhos e todos trabalham na roça nessas propriedades; que não tem
meeiros nem empregados; que tem 5 vaquinhas para leite para despesa; que não tem vaqueiro;
que não nunca teve empregado; que não contrato "a dia"; que não tem outra fonte de renda;
que nunca trabalhou fora da roça; que não tem casa na cidade; que todas as propriedades
ficam em Pancas; que o café rende umas 40 a 50 sacas, no mais é feijão, milho, mandioca,
banana para despesa; que nas outras propriedades o que os filhos produzem pertencem a eles.

1ª Testemunha: que conhece o autor há muito tempo, morando em Córrego São Bento; que
mora perto; que o autor tem umas 3 ou 4 propriedades pequenas; que produz café; que tem os
filhos que trabalham; que a mulher é quem ajuda e os filhos; que não sabe dizer se o autor tem
outra fonte de renda; que o autor tem umas vaquinhas, só para o gasto mesmo; que nunca
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deixou a roça para trabalhar na cidade; que conhece todas as propriedades; que tem muita
área de reserva e pedra nas propriedades, então não dá para aproveitar tudo; que a maioria
dos filhos é casado; que os filhos trabalham nas propriedades; que o sustento dos filhos vem
da lavoura de café; que a única renda do autor vem da roça.

2ª Testemunha: que conhece o autor há muito tempo; que é agricultor também; que o autor
tem umas terras picadas lá; que o autor e a esposa trabalham na terra; que os filhos também
trabalham; que o autor não tem meeiro, nem empregados; que ele nunca deixou a roça; que
ele não tem outra fonte de renda além da roça; que não tem gado, tem umas vacas para o
gasto; que conhece os filhos do autor e todos trabalham na roça e dali tiram o sustento; que
trabalham ele e esposa na propriedade; que tem muita pedra nas propriedades.

3ª Testemunha: que conhece o autor há 48 anos; que o depoente é lavrador também; que o
autor sempre trabalhou na roça; que ele tem mais de uma propriedade e ficam perto uma da
outra; que apenas uma propriedade é mais longe, uns 7 km de distância; que a esposa e os
filhos trabalham nas propriedades; que plantam café, milho e feijão para consumo; que não
tem outra fonte de renda; que tem gado, mas nunca teve vaqueiro; que deve ser umas 5
cabeças de gado, mas não tem certeza; que cada filho trabalha numa propriedade; que ele e a
esposa ficam em outra propriedade; que o sustento deles vem do café.

Observa-se, ainda, que a outorga das propriedades rurais se deu em proveito do
núcleo familiar do autor, eis que figuram como comodatários os próprios filhos. 

Registro que o servidor do INSS que concluiu a entrevista rural afirmou que o
autor era "trabalhador rural em regime familiar"; mas consignou que "porém será analisado a
área total das propriedades..." (ev.1-out2, p.93); e o benefício somente foi indeferido porque
as propriedades ultrapassam 4 módulos fiscias (ev.1-out2, p.94).

Em suma, o autor, apesar de possuir propriedades com área acima de 4 módulos
rurais, comprovou exercer um verdadeiro regime de economia familiar, eis que o contexto
dos autos é convincente o bastante ao revelar que o autor sempre retirou da terra o seu
sustento; todas as propriedades situam-se num mesmo município; algumas estão sendo
exploradas não pelo autor, mas por seus filhos; e também se evidenciou que o autor nunca
exercera atividade outra que não na lavoura.

Nessas condições, o autor faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por
idade rural desde a data do requerimento administrativo, formulado em 30/08/2016.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante o art. 55 da Lei
9.099/95.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO  AO RECURSO
INOMINADO DA PARTE AUTORA para reformar a sentença e JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade (rural) com data de início fixada na data do requerimento
administrativo (30/8/2016), incidindo sobre os valores atrasados juros de mora e correção
monetária. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA, para determinar a implantação do
benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação deste acórdão. INTIME-SE A
APSDJ.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311612v26 e do código CRC bea8ae6c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000383-85.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLOVIS JOSE PRUDENCIO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA para reformar a
sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO e condenar o INSS a conceder à parte
autora o benefício de aposentadoria por idade (rural) com data de início fixada na data do
requerimento administrativo (30/8/2016), incidindo sobre os valores atrasados juros de mora
e correção monetária. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA, para determinar a
implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação deste acórdão.
INTIME-SE A APSDJ, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311613v2 e do código CRC 7fd94421.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5001605-97.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JUDITH MOGNOL SAITH MARQUES (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. DIARISTA.
ART. 2º DA LEI Nº 11.718/2008. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR-SE PROCEDENTE O PEDIDO.

 

Trata-se de recurso inominado interposto por JUDITH MOGNOL SAITH
MARQUES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade rural. Alega, em suas razões, que o INSS já havia homologado os
interstícios de atividade rural de 10/2/1998 a 23/7/2003 e de 19/5/2014 a 19/4/2018, sendo o
único período não reconhecido o de 24/7/2003 a 18/5/2014, que fora confirmado pela prova
testemunhal.

Eis o teor da sentença, nesse ponto:

"(...)

Apesar da prova material suficiente, as divergências entre o depoimento pessoal e o
depoimento das testemunhas impedem o reconhecimento do direito da autora.

Com efeito, a autora afirmou que trabalha na terra do Sr. Geraldo – falecido – desde 2003 até
hoje como parceira.

A primeira testemunha – filho do Sr. Geraldo – afirmou que a autora trabalhou como parceira
somente até 2015 e que posteriormente trabalhou na diária para ele e para outros patrões da
região.

Por sua vez, a segunda testemunha afirmou que a autora trabalha há 15 ou 20 anos como
parceira nas terras do Sr. Geraldo. Após indagação a respeito do contrato de parceria afirmou
que não sabia que o contrato havia findado e que imaginava que a autora permanecia como
parceira.

Por fim, a terceira testemunha afirmou que a autora sempre trabalhou no meio rural, mas não
sabe a que título – diarista ou parceiro. 

(...)"
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A autora nasceu em 19/04/1963 e requereu o benefício de aposentadoria por
idade em 12/06/2018, quando já havia implementado a idade mínima de 55 anos para a
concessão do benfício. Precisa, portanto, comprovar o efetivo exercício de atividade rural
pelo período de 180 meses, conforme tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/1991.

O art. 143 da Lei nº 8.213/1991 contempla tanto o segurado especial (inciso VII
do art. 11) quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (alínea
“g” do inciso V do art. 11).

Registre-se que o inciso IV do art. 11 referia-se ao trabalhador autônomo e
desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V do art. 11, que se refere genericamente ao
contribuinte individual, e especificamente na alínea “g” ao trabalhador eventual, o diarista.
Assim, o direito à aposentadoria por idade sem recolhimento de contribuições não era
exclusivo do segurado especial, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.767.338 - RS (2018/0239931-8)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO  : CREUSA DE LIMA ALMEIDA
ADVOGADOS : DORISVALDO NOVAES CORREIA  - PR031641
VALÉRIA DOS SANTOS MAZONI  - PR075641
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
BOIA-FRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (fl. 279, e-
STJ): PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. BOIA-
FRIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. A despeito da orientação firmada sob a égide do antigo Código de Processo Civil, de
submeter ao reexame necessário as sentenças ilíquidas, é pouco provável que a condenação
nas lides previdenciárias, na quase totalidade dos feitos, ultrapassem o valor limite de mil
salários mínimos. E isso fica evidente especialmente nas hipóteses em que possível mensurar o
proveito econômico por mero cálculo aritmético. 
2. Remessa necessária não conhecida.
3. Procede o pedido de aposentadoria rural por idade quando atendidos os requisitos previstos
nos artigos 11, VII, 48, § 1º, e 142 da Lei nº 8.213/1991.
4. Comprovado o implemento da idade mínima (60 anos para homens e 55 anos para
mulheres), e o exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses
correspondentes à carência exigida, ainda que a comprovação seja feita de forma descontínua,
é devido o benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora.
5. Considera-se comprovado o exercício de atividade rural havendo início de prova material
complementada por prova testemunhal idônea, sendo dispensável o recolhimento de
contribuições para fins de concessão do benefício.
6. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema
905). 
7. Verba honorária majorada em razão no comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
8. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do
benefício, nos termos do art. 497 do CPC.
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Embargos de declaração rejeitados.
A parte recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/2015, ao argumento de que a Corte
de origem não se manifestou a respeito do alcance da eficácia do artigo 11, inciso V, g, da Lei
8.213/1991 e dos artigos 2º e 3º e seus parágrafos únicos da Lei 11.718/2008.
Quanto à questão de fundo, sustenta ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º
e 3º da Lei 11.718/2008. Aduz que a Previdência Social, em oposição à Assistência Social,
possui caráter contributivo, de modo que o boia-fria, considerado contribuinte individual, nos
termos do artigo 11, V, g, da Lei 8.213/1991, é segurado obrigatório e deve contribuir a partir
de 1º de janeiro de 2011, nos precisos termos do artigo 3º da Lei 11.718/2008.
Defende não ser possível equiparar o boia-fria ao segurado especial, porque enquanto este
desenvolve atividade econômica por conta própria, assumindo seu risco, aquele a desenvolve
mediante recebimento de remuneração diária (contribuinte individual), sendo o risco da
atividade de terceiro. Aponta que criar categorias de segurados ou efetuar equiparações, sem
a respectiva contribuição, tem o condão criar um benefício assistencial sem previsão legal.
Sem contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade à fl. 361, e-STJ
É o relatório. Passo a decidir.
De início, não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente
se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo sem demonstrar a
efetiva relevância da questão de direito para fins de novo julgamento pela Corte de origem.
Deveras, é deficiente a fundamentação, que, apesar de indicar omissão quanto ao teor dos
artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, 2º e 3º e seus parágrafos únicos da Lei 11.718/2008,
não demonstra em que momento o acórdão recorrido teria se omitido quando à sua violação.
Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
No que diz respeito à alegação de ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º e
3º da Lei 11.718/2008 , o acórdão recorrido consignou o seguinte (fl. 275-276, e-STJ):
No que tange à insurgência da Autarquia de que a parte autora enquadra-se como
contribuinte individual e não como segurado especial, devendo contribuições desde 01/2011,
também não merece guarida.
Importa frisar que a autora é trabalhadora rural diarista, prescindindo apresentar
comprovantes de recolhimento de contribuição, uma vez que se trata de segurada bóia-
fria (trabalhador equiparado a segurado especial). Desse modo, não se lhe aplicaria o limite
temporal a que se refere o art. 143 da Lei nº 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei
11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou
equiparados a segurados especiais. A esses últimos, aplica-se o disposto no art. 39, I, da Lei
nº 8.213/91.
Além disso, ainda que pudesse ser considerada contribuinte individual, a responsabilidade por
eventual recolhimento, no seu caso específico, seria do tomador,como inclusive decorre do
disposto no artigo 14-A da 5.889/73 (introduzido pelo artigo 1º da Lei 11.718/08). Não há,
assim, como condicionar a concessão de aposentadoria por idade ao recolhimento de
contribuições.
Ocorre que o recorrente não impugnou nas razões do recurso especial a referida
fundamentação, segundo a qual caso se considerasse o diarista rural contribuinte individual, a
responsabilidade pelo eventual recolhimento das contribuições seria do tomador de serviços,
nos termos do art. 14-A da Lei n. 5.889/1973. Essa, por si só, assegura o resultado do
julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou,
atraindo a aplicação ao caso da Súmula 283/STF.
Majoro em 10% os honorários advocatícios fixados anteriormente, observados os limites e
parâmetros dos §§2º, 3º e 11 do artigo 85 do CPC/2015 e eventual Gratuidade da Justiça
(artigo 98, §3º, CPC/2015).
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 12 de agosto de 2019.
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MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator
(Ministro BENEDITO GONÇALVES, 14/08/2019)

 

Outrossim, quanto à comprovação do trabalho na lavoura como diarista, registro
que a TNU flexibiliza a análise da prova material no que refere ao trabalhador rural boia fria
e/ou diarista. Eis o julgado:

 

PREVIDENCIÁRIO. PROVA DO TEMPO DE SERVIÇO. BÓIA FRIA. 1. A demonstração do
tempo de serviço do trabalhador rural bóia-fria, diante da informalidade da relação que
estabelece com o proprietário das terras onde labora e com o chamado ‘gato’ que o recruta,
poderá ser obtida mediante substanciosa prova testemunhal, lastreada em mínima ou
indiciária prova material. 2. A exigência legal de apresentação de prova material, enquanto
instrumento à demonstração do implemento das condições ao gozo do benefício, deve
adequar-se ao objeto da prova. Se o tempo de serviço do diarista rural, pela natureza da
atividade, não é documentado, e se o legislador constitucional não o excluiu da proteção
previdenciária, imperativo que se relativize a exigência, admitindo-se mínima prova
documental e adotando-se a solução pro misero, para que a forma não se sobreponha ao
direito material. 3. Documentos em nome de familiares podem servir como início de prova
material do tempo de serviço rural. 4. Pedido de uniformização conhecido e provido.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 200370040001067/PR, DJU
30/06/2004)

 

No caso há, destarte, evidência suficiente, diante da prova testemunhal, de que a
autora permaneceu vinculada ao trabalho rural por todo o período de carência, seja na
condição de meeira ou diarista, o que não faz diferença diante do entendimento pacificado do
STJ que equiparou o diarista ao segurado especial, consoante ementa seguinte:

 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão
combatido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a
jurisdição que lhe foi postulada.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n.8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1667753/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/11/2017, DJe 14/11/2017)
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Neste contexto, a autora faz jus ao benefício de aposentadoria por idade desde a
data do requerimento administrativo em 12/6/2018.

Sem condenação em custas e honorários, consoante art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a
implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do
acórdão. Intime-se a APSDJ, com urgência.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DA PARTE AUTORA para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE
O PEDIDO para condenar o INSS a conceder-lhe benefício de aposentadoria por idade rural,
com DIB na DER (12/6/2018). Sobre os valores atrasados deverão incidir juros de mora e
correção monetária.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301145v10 e do código CRC 793cd87e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001605-97.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JUDITH MOGNOL SAITH MARQUES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA para reformar a
sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o INSS a conceder-lhe
benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB na DER (12/6/2018). Sobre os valores
atrasados deverão incidir juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301146v2 e do código CRC 4f77c2d3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000253-04.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCIENE SOUZA VIANA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DIARISTA. ART. 2º DA LEI Nº
11.718/2008. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCIENE SOUZA VIANA em
face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade
rural. Sustenta, a recorrente, o que se segue: 

A r. Sentença deve ser reformada porquanto conforme CERTIDÃO DE CASAMENTO; CTPS
DO CASAL COM VÍNCULOS RURAL; FICHA DE MATRÍCULA FILHO EM ESCOLA;
FICHA CLÍNICA; ATESTADO OCUPACIONAL, sempre laborou como Rural.

No tocante ao período posterior a 1º/01/2011 desnecessária contribuição como diarista
conforme segue, inclusive "O próprio INSS reconhece tal circunstância, tanto é que o art. 3º,
IV da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 06-08-2010, afirma ser segurado na
categoria de empregado o trabalhador volante, que presta serviço a agenciador de mão-de-
obra constituído como pessoa jurídica, observado que, na hipótese do agenciador não ser
pessoa jurídica constituída, este também será considerado empregado do tomador de
serviços.Diante do acima exposto, e considerada a dificuldade do trabalhador rural diarista
em demonstrar a natureza jurídica de seu contratante/tomador de serviços, conclui-se,
portanto, à luz do princípio in dubio pro misero, que, independentemente da natureza jurídica
de seu contratante, o trabalhador rural diarista/volante/bóiafria - entendido aqui como
segurado contribuinte individual - fará jus ao cômputo do tempo de atividade rural para fins
de carência, visto que a lei não lhe atribuiu o dever de recolhimento das contribuições
previdenciárias, bastando para tanto que comprove o trabalho exercido nas lides rurais, por
meio de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, nos termos do art. 55,
2º, da Lei 8.213/1991, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal para tal fim (STJ -
REsp 1321493/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em10/10/2012,
DJe 19/12/2012)"

A sentença julgou improcedente o pedido sob o seguinte argumento:

"Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010.
O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.

No caso, considerando que o tempo como diarista somente pode ser computado o tempo até
31/12/2010, não ficou provado que o tempo de exercício de atividade rural da parte autora
como segurado especial supera os 180 meses de carência e que essa atividade continuou
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sendo exercida pela parte autora até o momento imediatamente anterior à data de entrada do
requerimento administrativo para concessão da aposentadoria.

Assim, considero que não restou provado que a autora exerceu atividade rural em regime de
subsistência por período suficiente ao cumprimento da carência da aposentadoria. Não faz
jus, assim, à aposentadoria por idade."

 

A controvérsia diz respeito à necessidade ou não do recolhimento de
contribuições previdenciárias, para o cômputo  para fins de carência do tempo de exercício de
atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual após 31/12/2010. 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado a respeito da
dispensabilidade do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo trabalhador rural boia
fria e/ou diarista, mesmo após o fim do prazo previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº
11.718/2008, que prorrogava até 31/12/2010 a vigência do art. 143 da Lei nº 8.213/1991.
Confira:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.767.338 - RS (2018/0239931-8)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO  : CREUSA DE LIMA ALMEIDA
ADVOGADOS : DORISVALDO NOVAES CORREIA  - PR031641
VALÉRIA DOS SANTOS MAZONI  - PR075641
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
BOIA-FRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (fl. 279, e-
STJ): PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. BOIA-
FRIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. A despeito da orientação firmada sob a égide do antigo Código de Processo Civil, de
submeter ao reexame necessário as sentenças ilíquidas, é pouco provável que a condenação
nas lides previdenciárias, na quase totalidade dos feitos, ultrapassem o valor limite de mil
salários mínimos. E isso fica evidente especialmente nas hipóteses em que possível mensurar o
proveito econômico por mero cálculo aritmético. 
2. Remessa necessária não conhecida.
3. Procede o pedido de aposentadoria rural por idade quando atendidos os requisitos previstos
nos artigos 11, VII, 48, § 1º, e 142 da Lei nº 8.213/1991.
4. Comprovado o implemento da idade mínima (60 anos para homens e 55 anos para
mulheres), e o exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses
correspondentes à carência exigida, ainda que a comprovação seja feita de forma descontínua,
é devido o benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora.
5. Considera-se comprovado o exercício de atividade rural havendo início de prova material
complementada por prova testemunhal idônea, sendo dispensável o recolhimento de
contribuições para fins de concessão do benefício.
6. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema
905). 
7. Verba honorária majorada em razão no comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
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8. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do
benefício, nos termos do art. 497 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
A parte recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/2015, ao argumento de que a Corte
de origem não se manifestou a respeito do alcance da eficácia do artigo 11, inciso V, g, da Lei
8.213/1991 e dos artigos 2º e 3º e seus parágrafos únicos da Lei 11.718/2008.
Quanto à questão de fundo, sustenta ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º
e 3º da Lei 11.718/2008. Aduz que a Previdência Social, em oposição à Assistência Social,
possui caráter contributivo, de modo que o boia-fria, considerado contribuinte individual, nos
termos do artigo 11, V, g, da Lei 8.213/1991, é segurado obrigatório e deve contribuir a partir
de 1º de janeiro de 2011, nos precisos termos do artigo 3º da Lei 11.718/2008.
Defende não ser possível equiparar o boia-fria ao segurado especial, porque enquanto este
desenvolve atividade econômica por conta própria, assumindo seu risco, aquele a desenvolve
mediante recebimento de remuneração diária (contribuinte individual), sendo o risco da
atividade de terceiro. Aponta que criar categorias de segurados ou efetuar equiparações, sem
a respectiva contribuição, tem o condão criar um benefício assistencial sem previsão legal.
Sem contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade à fl. 361, e-STJ
É o relatório. Passo a decidir.
De início, não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente
se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo sem demonstrar a
efetiva relevância da questão de direito para fins de novo julgamento pela Corte de origem.
Deveras, é deficiente a fundamentação, que, apesar de indicar omissão quanto ao teor dos
artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, 2º e 3º e seus parágrafos únicos da Lei 11.718/2008,
não demonstra em que momento o acórdão recorrido teria se omitido quando à sua violação.
Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
No que diz respeito à alegação de ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º e
3º da Lei 11.718/2008 , o acórdão recorrido consignou o seguinte (fl. 275-276, e-STJ):
No que tange à insurgência da Autarquia de que a parte autora enquadra-se como
contribuinte individual e não como segurado especial, devendo contribuições desde 01/2011,
também não merece guarida.
Importa frisar que a autora é trabalhadora rural diarista, prescindindo apresentar
comprovantes de recolhimento de contribuição, uma vez que se trata de segurada bóia-
fria (trabalhador equiparado a segurado especial). Desse modo, não se lhe aplicaria o limite
temporal a que se refere o art. 143 da Lei nº 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei
11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou
equiparados a segurados especiais. A esses últimos, aplica-se o disposto no art. 39, I, da Lei
nº 8.213/91.
Além disso, ainda que pudesse ser considerada contribuinte individual, a responsabilidade por
eventual recolhimento, no seu caso específico, seria do tomador,como inclusive decorre do
disposto no artigo 14-A da 5.889/73 (introduzido pelo artigo 1º da Lei 11.718/08). Não há,
assim, como condicionar a concessão de aposentadoria por idade ao recolhimento de
contribuições.
Ocorre que o recorrente não impugnou nas razões do recurso especial a referida
fundamentação, segundo a qual caso se considerasse o diarista rural contribuinte individual, a
responsabilidade pelo eventual recolhimento das contribuições seria do tomador de serviços,
nos termos do art. 14-A da Lei n. 5.889/1973. Essa, por si só, assegura o resultado do
julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou,
atraindo a aplicação ao caso da Súmula 283/STF.
Majoro em 10% os honorários advocatícios fixados anteriormente, observados os limites e
parâmetros dos §§2º, 3º e 11 do artigo 85 do CPC/2015 e eventual Gratuidade da Justiça
(artigo 98, §3º, CPC/2015).
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 282



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 424/508

5000253-04.2018.4.02.5003 500000300283 .V14 JES10672© JES10672

Brasília (DF), 12 de agosto de 2019.
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator
(Ministro BENEDITO GONÇALVES, 14/08/2019)

 

Nessas condições, aplicando o entendimento do STJ e considerando que a parte
autora logrou êxito em comprovar o exerício de atividade rural pelo período de carência
exigido em lei e a idade mínima, impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por
idade rural desde a data do requerimento administrativo (16/01/2018).

Sem condenação em custas e honorários, consoante art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a
implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do
acórdão. Intime-se a APSDJ, com urgência.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DA PARTE AUTORA para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE
O PEDIDO para condenar o INSS a conceder-lhe benefício de aposentadoria por idade rural,
com DIB na DER (16/01/2018). Sobre os valores atrasados deverão incidir juros de mora e
correção monetária.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300283v14 e do código CRC 30177cc1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000253-04.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCIENE SOUZA VIANA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA para reformar a
sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o INSS a conceder-lhe
benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB na DER (16/01/2018). Sobre os valores
atrasados deverão incidir juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300284v2 e do código CRC fbe489df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000325-88.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LOURDES OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DIARISTA. ART. 2º DA LEI Nº
11.718/2008. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto por LOURDES OLIVEIRA DE
JESUS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria
por idade rural. Sustenta, a recorrente, o que se segue: 

Com todo respeito, a Sentença deve ser modificada para julgar procedente o pedido inicial
porquanto conforme CERTIDÃO DE CASAMENTO; VÍNCULOS RURAL NA CTPS; FICHAS
DE MATRÍCULA DE FILHOS NAS ESCOLAS, sempre laborou como Rural, fazendo jus a
aposentadoria pleiteada.

No tocante ao período posterior a 1º/01/2011 desnecessária contribuição como diarista
conforme segue, inclusive "O próprio INSS reconhece tal circunstância, tanto é que o art. 3º,
IV da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 06-08-2010, afirma ser segurado na
categoria de empregado o trabalhador volante, que presta serviço a agenciador de mão-de-
obra constituído como pessoa jurídica, observado que, na hipótese do agenciador não ser
pessoa jurídica constituída, este também será considerado empregado do tomador de
serviços.Diante do acima exposto, e considerada a dificuldade do trabalhador rural diarista
em demonstrar a natureza jurídica de seu contratante/tomador de serviços, conclui-se,
portanto, à luz do princípio in dubio pro misero, que, independentemente da natureza jurídica
de seu contratante, o trabalhador rural diarista/volante/bóiafria - entendido aqui como
segurado contribuinte individual - fará jus ao cômputo do tempo de atividade rural para fins
de carência, visto que a lei não lhe atribuiu o dever de recolhimento das contribuições
previdenciárias, bastando para tanto que comprove o trabalho exercido nas lides rurais, por
meio de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, nos termos do art. 55,
2º, da Lei 8.213/1991, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal para tal fim (STJ -
REsp 1321493/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em10/10/2012,
DJe 19/12/2012)"

A sentença julgou improcedente o pedido sob o seguinte argumento:

"Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010.
O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.

No caso, considerando que o tempo como diarista somente pode ser computado o tempo até
31/12/2010, não ficou provado que o tempo de exercício de atividade rural da parte autora
como segurado especial supera os 180 meses de carência e que essa atividade continuou
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sendo exercida pela parte autora até o momento imediatamente anterior à data de entrada do
requerimento administrativo para concessão da aposentadoria.

Assim, considero que não restou provado que a autora exerceu atividade rural em regime de
subsistência por período suficiente ao cumprimento da carência da aposentadoria. Não faz
jus, assim, à aposentadoria por idade."

 

A controvérsia diz respeito à necessidade ou não do recolhimento de
contribuições previdenciárias, para o cômputo  para fins de carência do tempo de exercício de
atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual após 31/12/2010. 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado a respeito da
dispensabilidade do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo trabalhador rural boia
fria e/ou diarista, mesmo após o fim do prazo previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº
11.718/2008, que prorrogava até 31/12/2010 a vigência do art. 143 da Lei nº 8.213/1991.
Confira:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.767.338 - RS (2018/0239931-8)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO  : CREUSA DE LIMA ALMEIDA
ADVOGADOS : DORISVALDO NOVAES CORREIA  - PR031641
VALÉRIA DOS SANTOS MAZONI  - PR075641
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
BOIA-FRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (fl. 279, e-
STJ): PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. BOIA-
FRIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. A despeito da orientação firmada sob a égide do antigo Código de Processo Civil, de
submeter ao reexame necessário as sentenças ilíquidas, é pouco provável que a condenação
nas lides previdenciárias, na quase totalidade dos feitos, ultrapassem o valor limite de mil
salários mínimos. E isso fica evidente especialmente nas hipóteses em que possível mensurar o
proveito econômico por mero cálculo aritmético. 
2. Remessa necessária não conhecida.
3. Procede o pedido de aposentadoria rural por idade quando atendidos os requisitos previstos
nos artigos 11, VII, 48, § 1º, e 142 da Lei nº 8.213/1991.
4. Comprovado o implemento da idade mínima (60 anos para homens e 55 anos para
mulheres), e o exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses
correspondentes à carência exigida, ainda que a comprovação seja feita de forma descontínua,
é devido o benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora.
5. Considera-se comprovado o exercício de atividade rural havendo início de prova material
complementada por prova testemunhal idônea, sendo dispensável o recolhimento de
contribuições para fins de concessão do benefício.
6. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema
905). 
7. Verba honorária majorada em razão no comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
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8. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do
benefício, nos termos do art. 497 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
A parte recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/2015, ao argumento de que a Corte
de origem não se manifestou a respeito do alcance da eficácia do artigo 11, inciso V, g, da Lei
8.213/1991 e dos artigos 2º e 3º e seus parágrafos únicos da Lei 11.718/2008.
Quanto à questão de fundo, sustenta ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º
e 3º da Lei 11.718/2008. Aduz que a Previdência Social, em oposição à Assistência Social,
possui caráter contributivo, de modo que o boia-fria, considerado contribuinte individual, nos
termos do artigo 11, V, g, da Lei 8.213/1991, é segurado obrigatório e deve contribuir a partir
de 1º de janeiro de 2011, nos precisos termos do artigo 3º da Lei 11.718/2008.
Defende não ser possível equiparar o boia-fria ao segurado especial, porque enquanto este
desenvolve atividade econômica por conta própria, assumindo seu risco, aquele a desenvolve
mediante recebimento de remuneração diária (contribuinte individual), sendo o risco da
atividade de terceiro. Aponta que criar categorias de segurados ou efetuar equiparações, sem
a respectiva contribuição, tem o condão criar um benefício assistencial sem previsão legal.
Sem contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade à fl. 361, e-STJ
É o relatório. Passo a decidir.
De início, não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente
se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo sem demonstrar a
efetiva relevância da questão de direito para fins de novo julgamento pela Corte de origem.
Deveras, é deficiente a fundamentação, que, apesar de indicar omissão quanto ao teor dos
artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, 2º e 3º e seus parágrafos únicos da Lei 11.718/2008,
não demonstra em que momento o acórdão recorrido teria se omitido quando à sua violação.
Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
No que diz respeito à alegação de ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º e
3º da Lei 11.718/2008 , o acórdão recorrido consignou o seguinte (fl. 275-276, e-STJ):
No que tange à insurgência da Autarquia de que a parte autora enquadra-se como
contribuinte individual e não como segurado especial, devendo contribuições desde 01/2011,
também não merece guarida.
Importa frisar que a autora é trabalhadora rural diarista, prescindindo apresentar
comprovantes de recolhimento de contribuição, uma vez que se trata de segurada bóia-
fria (trabalhador equiparado a segurado especial). Desse modo, não se lhe aplicaria o limite
temporal a que se refere o art. 143 da Lei nº 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei
11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou
equiparados a segurados especiais. A esses últimos, aplica-se o disposto no art. 39, I, da Lei
nº 8.213/91.
Além disso, ainda que pudesse ser considerada contribuinte individual, a responsabilidade por
eventual recolhimento, no seu caso específico, seria do tomador,como inclusive decorre do
disposto no artigo 14-A da 5.889/73 (introduzido pelo artigo 1º da Lei 11.718/08). Não há,
assim, como condicionar a concessão de aposentadoria por idade ao recolhimento de
contribuições.
Ocorre que o recorrente não impugnou nas razões do recurso especial a referida
fundamentação, segundo a qual caso se considerasse o diarista rural contribuinte individual, a
responsabilidade pelo eventual recolhimento das contribuições seria do tomador de serviços,
nos termos do art. 14-A da Lei n. 5.889/1973. Essa, por si só, assegura o resultado do
julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou,
atraindo a aplicação ao caso da Súmula 283/STF.
Majoro em 10% os honorários advocatícios fixados anteriormente, observados os limites e
parâmetros dos §§2º, 3º e 11 do artigo 85 do CPC/2015 e eventual Gratuidade da Justiça
(artigo 98, §3º, CPC/2015).
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
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Brasília (DF), 12 de agosto de 2019.
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator
(Ministro BENEDITO GONÇALVES, 14/08/2019)

 

Nessas condições, aplicando o entendimento do STJ e considerando que a parte
autora logrou êxito em comprovar o exerício de atividade rural pelo período de carência
exigido em lei e a idade mínima, impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por
idade rural desde a data do requerimento administrativo (18/12/2017).

Sem condenação em custas e honorários, consoante art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a
implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do
acórdão. Intime-se a APSDJ, com urgência.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DA PARTE AUTORA para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE
O PEDIDO para condenar o INSS a conceder-lhe benefício de aposentadoria por idade rural,
com DIB na DER (18/12/2017). Sobre os valores atrasados deverão incidir juros de mora e
correção monetária.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306206v3 e do código CRC 631da954.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000325-88.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LOURDES OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA para reformar a
sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o INSS a conceder-lhe
benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB na DER (18/12/2017). Sobre os valores
atrasados deverão incidir juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306207v2 e do código CRC 1314e2a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0004254-73.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RUTH FIRMINO PEREIRA ROSA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEO. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto por RUTH FIRMINO PEREIRA
ROSA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria
por idade, na condição de segurado especial. Alega, em suas razões, o que se segue: i) as
testemunhas se equivocaram quanto ao tempo em que a autora se afastou do campo; ii) a
fundamentação da sentença é contrária às provas dos autos, em especial em relação ao
afastamento da recorrente da zona rural; iii) a inexistência de vínculos urbanos no CNIS
corrobora a tese de que a recorrente nunca exerceu atividade urbana; iv) invoca a aplicação da
Súmula 14 da TNU.

A autora nasceu em 10/6/1938. Requereu o benefício de aposentadoria por
idade, na condição de segurada especial, em 19/9/2003, quando já havia completado 55 anos
de idade, mas o benefício foi indeferido, por não ter comprovada a qualidade de segurado
(Evento 10 - OUT7 - fl. 43).

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 66 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela
prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

Nos termos da Súmula nº 54 da Turma Nacional de Uniformização –
TNU: Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de
exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

Considerando que a autora precisa comprovar o exercício da atividade rural por
66 meses no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima, em 1993, ou à
data do requerimento administrativo, em 2003, fato é que o início de prova material deve ser
contemporâneo a essa época, consoante o teor da Súmula 34 da TNU. 

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
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certidão de casamento da autora com Joaquim Domingos Rosa baseada
em registro civil lavrado em 7/4/1984, em que consta a profissão de lavrador do marido
(evento 4, OUT2, fl. 7), com divórcio em 31/5/1996;

certidão de óbito com base em registro civil lavrado em 27/10/1977, em
que consta a profissão de lavrador do ex-marido e do sogro da autora, Gelzo Pereira
Pinto (evento 4, OUT2, fl. 8);

ficha de matrícula escolar de filho da autora, datada em 23/11/1981, em
que a autora é qualificada como lavradora (evento 4, OUT2, fls. 31-32);

ficha de matrícula escolar de filho da autora, datada em 13/1/1982, em que
a autora é qualificada como lavradora (evento 4, OUT2, fls. 33-34).

Sob essa ótica, nota-se que há início de prova material contemporâneo aos fatos
que se pretende comprovar, especialmente no período anterior ao implemento da idade
mínima; ou seja, pelo período de 66 meses anteriores a 1993.

Nesse caso, a certidão de casamento, contraído em 1984, com cônjuge lavrador,
é início de prova material que lhe aproveita (Evento 4 - OUT2 - fl. 7). O divórcio foi
averbado em 31/5/1996, já fora do período de carência, portanto não é óbice à sua utilização
como início de prova.

No Evento 4 - OUT2 - fl. 12 a autora declarou que morou em São Domingos de
1983 a 1985 e na Fazenda Cachoeira de 1985 a 1993, ambas localidades no Município de
Brejetuba.

As fichas de matrícula dos filhos também comprovam a condição de rural da
autora no período de 1982 a 1990 e a residência no Município de Brejetuba (Evento 4 -
OUT2 - fl. 31/34)

O INSS realizou pesquisa no local para se certificar do exercício de atividade
rural pela autora. O resultado da pesquisa consta no Evento 10 - OUT7 - fl. 36/39, no qual os
entrevistados confirmaram o exercício de atividade rural pela autora em regime de economia
familiar, indicando inclusive o local em que se exercia o trabalho rural, o que corrobora as
declarações da autora.

Outro fato que evidencia a qualidade de segurada especial da autora no período
anterior a 1993 é a profissão do ex-marido, falecido em 1977, que também era lavrador. Em
consuta ao CNIS, constata-se que a autora recebe pensão por morte rural desde 1/10/1977.

As testemunhas confirmaram o labor rural pela autora por toda a vida até a sua
mudança para a cidade de Vitória. A primeira testemunha disse que a autora  se mudou para
Vitória há vinte anos; ou seja, após o implemento da idade mínima.

Em suma, entendo que a parte autora conseguiu provar o exercício de atividade
rural no período de 1987 a 1993, razão pela qual faz jus à concessão da aposentadoria por
idade rural desde a data do requerimento administrativo em 19/9/2003, observada a
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prescrição quinquenal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995. 

Concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a
implantação do benefício. Intime-se a APSDJ para implantar o benefício no prazo de 30
(trinta) dias a contar da intimação deste acórdão.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO e condenar o INSS a
conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade rural com data de início fixada
na data do requerimento administrativo (19/9/2003), observada a prescrição quinquenal,
devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304179v22 e do código CRC 3ed8918d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 284



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 434/508

0004254-73.2018.4.02.5050 500000304180 .V2 JES10672© JES10642

RECURSO CÍVEL Nº 0004254-73.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RUTH FIRMINO PEREIRA ROSA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O
PEDIDO e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade
rural com data de início fixada na data do requerimento administrativo (19/9/2003),
observada a prescrição quinquenal, devidamente acrescidos de juros de mora e correção
monetária, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304180v2 e do código CRC 7e7a8dda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000198-53.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIA RODRIGUES DE JESUS (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DIARISTA.PROVA MATERIAL
SOMENTE EM NOME DO MARIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIA RODRIGUES DE
JESUS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de
serviço rural na qualidade de segurado especial. Sustenta que: i) ficou comprovado por prova
documental, corroborado pelas testemunhas que o marido trabalhava em empresas na área
rural, exceto no período entre 1976 e 1978; ii) a certidão de casamento é início de prova, que
somados aos demais documentos comprovam o trabalho rural por tempo superior ao exigido
para a obtenção do benefício; iii) em se tratando de trabalhador diarista deve haver uma
análise menos rigorosa do início de prova material, conforme já decidiu a TNU. Cita as
Súmulas 1, 14 da TNU e Enunciado 14 da TRU da 4ª Região.

A autora nasceu em 10/5/1954. Requereu o benefício de aposentadoria por
idade, na condição de segurada especial, em 2/7/2015, quando já havia completado 55 anos
de idade, mas o benefício foi indeferido, por não ter comprovado a qualidade de segurado.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 168 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela
prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

Considerando que a autora precisa comprovar o exercício da atividade rural por
168 meses no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima, em 2009, ou à
data do requerimento administrativo, em 2015, fato é que o início de prova material deve ser
contemporâneo a essa época, consoante o teor da Súmula 34 da TNU. 

A prova testemunhal comprova que a autora laborava como diarista rural; que,
segundo a jurisprudência, é equiparado ao segurado especial.

Vejamos.

Em seu depoimento pessoal, a autora informou que trabalhava na terra de
Maria Antonia Anastácia por uns 20 anos; trabalhava e voltava para casa todos os dias; que
mora em Braço do Rio e não sabe dizer o nome do local onde a terra fica situada, mas é na
comunidade Angelin; que não sabe o tamanho da terra da Maria Antonia, que Maria Antonia
deu um hectare para a autora trabalhar; que o marido trabalhava em firma, na Plantar,
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mexendo com eucalipto e já é aposentado; que ia trabalhar de carona; que tem um ano e
pouco que parou de trabalhar por problemas de saúde; que plantava batata, aipim para
vender, cultivava horta, milho; que plantava e tirava o próprio consumo e o resto vendia na
feira de Braço do Rio; que já trabalhou com capina, colheita de café, corte de cana antes de
ser meeira de Maria Antonia; que trabalhava para ajudar o esposo, porque era muito pouco. A
primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conhece a autora há vinte anos; que
conheceu a autora trabalhando na fazenda São Domingos, de Maria Anastácia; que a
depoente e a autora vão trabalhar de ônibus ou de carona; que plantava, fazia farinha; que não
sabe se era empregada ou diarista; que tinha um pedacinho de terra para plantar além de
trabalhar para a D. Maria Antonia; que vendia em Braço do Rio, na feira; que já trabalhou na
Fazenda São Domingos, como diarista. Por sua vez, a segunda testemunha informou que
conhece a autora há vinte anos; que já trabalhou com ela na fazenda da Maria Anastácia; que
cultivava feijão, milho; que a autora trabalhava para ela mesma e também como diarista para
Maria Anastácia; que plantava feijão, mandioca; que vendia na feira de Braço do Rio; que ela
ficou uns 20 anos na terra.

Passo à questão da prova material.

A certidão de casamento, ocorrido em 6/11/1978, em que consta a profissão de
lavrador do marido (evento 1, PROCADM9, fl. 11) constitui início de prova material que lhe
aproveita, nos termos da Súmula 6 da TNU.

Em consulta ao CNIS, afere-se que o marido da autora trabalhou na empresa
PLANTAR S/A no período de 1999 a 2015, como operador de colhedor florestal. Apesar de
consta a natureza da atividade como urbana no CNIS, trata-se de função desenvolvida no
meio rural - lavoura de eucalipto. Em verdade, o marido da autora era um empregado em
meio rural.

Nesse contexto, não há prova material em nome da autora.

O fato de o marido da autora ser empregado rural, e não segurado especial,
inviabiliza a constituição início de prova material em favor da recorrente.

O entendimento fixado pelo Juízo a quo converge com o seguinte julgado da
TNU:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. DOCUMENTOS DO CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM
SER APROVEITADOS COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE.
INCIDENTE IMPROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício de aposentadoria rural por
idade. 2. Sentença de procedência do pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal
Suplementar do Paraná, sob argumento de que o início de prova material apresentando pela
demandante, que está em nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é
empregado rural na propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime
familiar, mas trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência,
interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5.
Alegação de que o acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de
Goiás no julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente incidente
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deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não implica reexame
da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do posicionamento adotado
pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada a condição de segurada
especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a atividade de empregado rural.
9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a melhor para o caso dos autos. 10.
Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa de empregado rural ser segurada
especial, mas do fato de que todos os documentos apresentados eram do marido e se
referiam a período durante o qual era empregado de fazenda. Assim considerou o acórdão,
que entendo apropriado. Eis o trecho correspondente: "Os documentos apresentados estão em
nome do marido, só que o marido da autora, no período a que se referem os documentos, era
empregado. Ainda que sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o
regime de economia familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à
autora. O emprego do documento de um membro da família pressupõe regime de economia
familiar e o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas
trabalha individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos
termos acima. (TNU - PEDILEF 200970530013830 -  Relator(a) JUIZ FEDERAL ADEL
AMÉRICO DE OLIVEIRA. Fonte DOU 30/03/2012)

Ou seja: (a) quando o marido é trabalhador rural na condição de segurado empregado, isto não
impede que sua mulher seja segurada especial rural (individualmente); (b) nesse caso (quando
o marido é empregado rural), a mulher não poderá se valer de prova material da atividade
rural em nome de seu marido (porque ele não é segurado especial), mas deverá possuir prova
material em seu próprio nome.

Logo, não há como prover o recurso. 

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000308501v15 e do código CRC 7e6106fd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000198-53.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIA RODRIGUES DE JESUS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000308502v2 e do código CRC 5d845076.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0005297-33.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELIZEU JOSE GOMES (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHO URBANO
INTERCALADO POR LONGO PERÍODO. DESCARACTERIZAÇÃO DA
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por ELIZEU JOSE GOMES em face
da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.
Sustenta o INSS o que se segue: (i) certidão eleitoral, prontuários médicos, fichas médicas,
carteiras do SUS, dentre outros documentos expedidos por instituições de saúde, boletins
escolares, fichas de matrículas e declarações emitidas pela Direção da Instituição de Ensino
são documentos elaborados sem qualquer formalidade e não são aceitos como início de prova
material pela jurisprudência; (ii) no caso, a parte autora não apresentou início de prova
material contemporâneo apto a comprovar o desempenho de atividade rural durante o período
de carência do benefício; (iii) o extrato do CNIS comprova que o autor desempenhou diversas
profissões tipicamente urbanas entre 1988 e 1989 e entre 2001 e 2003 como empregado, e
entre 2008 e 2011 e de 2014 a 2017 como pedreiro autônomo, conforme extrato do CNIS, o
que comprova o afastamento do meio rural; (iv) a esposa do autor é trabalhadora urbana, o
que pressupõe a indispensabilidade do labor campesino eventualmente prestado pelo
recorrido; (v) houve afastamento das atividades rurais no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Requer o provimento do recurso com a restituição dos valores
recebidos pelo segurado por força da tutela provisória concedida na sentença, posteriormente
revogada.

Eis o teor da sentença:

ELIZEU JOSÉ GOMES ajuizou ação previdenciária, de rito sumaríssimo, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de
aposentadoria por idade rural. 
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 
Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito.
O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91.
Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora precisa
demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime de
economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142, da Lei nº 8.213/91.
Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com
base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91,
confirmado na súmula nº 149, do Superior Tribunal de Justiça:
A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de beneficio previdenciário.
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Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova
documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.
Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o período de
carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no enunciado nº 14, da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.
Cabe destacar que o autor completou 60 (sessenta) anos de idade em 2017, requerendo o
benefício de aposentadoria rural administrativamente em 14/11/2017, devendo, portanto,
cumprir uma carência de 180 meses (15 anos), nas condições legalmente estabelecidas.
A parte autora colacionou aos autos os seguintes documentos: a) Certidão de casamento (fl.
24); b) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (fls. 35/36); Escritura Pública de doação (fls.
75/78); Declaração de Imposto Territorial Rural (fl. 79); Notas fiscais (fls. 85/101); Contrato
de parceria agrícola entre os anos de 2016 a 2019 (fls. 189/190), dentre outros.
Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas.
Contudo, observando o conjunto probatório, entendo que não ficou comprovada a sua
qualidade de segurado especial no período de carência necessário para concessão da
aposentadoria. Explico.
O autor completou a idade de 60 (sessenta) anos em 2017, devendo, portanto, comprovar a
sua qualidade de segurado especial no período de 2002 à 2017, ou seja, 15 (quinze) anos
imediatamente anteriores ao implemento do requisito etário.
Porém, o autor não cumpriu com essa carência necessária. De acordo com o extrato do
CNIS colacionado aos autos (fl. 53) e até mesmo com as próprias alegações do autor em
audiência, este manteve vínculo empregatício durante um período de 06 (seis) anos, entre os
anos de 2002 à 2008.
Assim, verifico que o autor possuiu fonte de renda diversa da adquirida pelo labor rural, ou
seja, esse período de labor urbano descaracterizou a qualidade de segurado especial, não
podendo ser computado para fins de carência do benefício (lei 8.213/91, art. 11, §9°, inciso
III). 
 É verdade que a concessão do benefício pleiteado não exige o exercício ininterrupto
da atividade rural, bem como a existência de eventual vínculo de labor urbano ou ausência de
trabalho rural, por curto espaço de tempo, não descaracteriza a condição de rurícola. Porém,
não é o caso dos autos, já que o espaço de tempo é muito longo, não tendo o autor, portanto,
atingido a carência necessária para a concessão do benefício.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal Federal da 4º Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS. NÃO CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTINUIDADE
LONGA. 1. O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção de prova
material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea. 2. Não é
possível, em caso de aposentadoria por idade rural, dispensar a necessidade de
implementação simultânea dos requisitos de idade e trabalho durante o interregno
correspondente à carência, uma vez que o benefício, no caso, não tem caráter atuarial, e não
se pode criar regime híbrido que comporte a ausência de contribuições e a dispensa do
preenchimento concomitante das exigências legais. 3. A descontinuidade prevista no § 2º do
art. 48 da LBPS não abarca as situações em que o trabalhador rural para com a atividade
rural por muito tempo e depois retorna ao trabalho agrícola, uma vez que dispõe
expressamente que a comprovação do labor rural deve-se dar no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício. 4. Indicando o conjunto probatório que a parte autora
não exerceu atividade rural durante grande parte do período equivalente à carência
necessária à concessão do benefício, é inviável a outorga deste. (TRF-4 - AC:
206504120134049999 RS 0020650-41.2013.404.9999, Relator: OSNI CARDOSO FILHO,
Data de Julgamento: 24/02/2016,  SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 10/03/2016)
Deste modo, em que pese vasta documentação aos autos com o intuito de comprovar a sua
qualidade de segurado especial, sendo esta até mesmo após o vínculo urbano, o autor não
completou o período de carência necessário (15 anos), requisito imprescindível para a
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concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. 
Assim, diante de todo o exposto, entendo que o autor não comprovou a condição de segurado
especial em regime de economia familiar no período necessário, não fazendo jus ao benefício
de aposentadoria por idade rural almejado na inicial.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da Lei nº 8.213/91,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade rural. JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do
CPC. 
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Interposto recurso tempestivo, intime-se a parte contrária a apresentar contrarrazões e,
decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais.
Após o trânsito em julgado desta sentença, e observadas as cautelas legais, arquivem-se os
autos.
P.R.I.  

A parte autora nasceu em 16/6/1957. Requereu o benefício de aposentadoria por
idade rural em 14/11/2017, quando já havia implementado a idade mínima de 60 anos para o
requerimento do benefício de aposentadoria por idade rural.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela
prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O CNIS do autor demonstra o exercício de atividade urbana no período de
02/09/2002 a 01/10/2008 como empregado na empresa MAE - Mercantil de Alimentos e
Embalagens Ltda (ev.1-out5, pág.6). 

Ou seja, o autor manteve-se empregado na função de motorista por seis anos
durante o período de carência do pretendido benefício de aposentadoria por idade rural.

O autor pode fazer jus à aposentadoria híbrida quando completar 65 anos.
Eventual pretensão de concessão de aposentadoria por idade híbrida deverá ser efetivada em
requerimento administrativo que tenha tal objeto.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida, porquanto analisou
suficientemente o contexto probatório, concluindo pela ausência do exercício de atividade
rural pelo período de carência exigido em lei. As razões recursais, portanto, não tem o condão
de infirmar a conclusão da sentença.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303554v10 e do código CRC 5e0fa549.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 286



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 443/508

0005297-33.2018.4.02.5054 500000303555 .V2 JES10672© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 0005297-33.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELIZEU JOSE GOMES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303555v2 e do código CRC aab6b5c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 286

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 444/508

0027505-48.2017.4.02.5053 500000345657 .V13 JES10672© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 0027505-48.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANETE DA CONCEICAO NASCIMENTO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DIARISTA. INÍCIO DE
PROVA APTO. ART. 2º DA LEI Nº 11.718/2008. DESNECESSIDADE DO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. ENTENDIMENTO DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade rural. Sustenta, o recorrente, o que se segue: i) a recorrida é
diarista rural e não se enquadra no conceito de segurado especial; ii) o diarista rural enquadra-
se como contribuinte individual e deve comprovar o recolhimento de contribuições
previdenciárias; iii) as anotações de emprego rural não podem servir de indício do exercício
de atividade em regime de economia familiar nos períodos não compreendidos nos vínculos.

O CNIS da autora contém os seguintes vínculos de emprego:

APERAM BIOENERGIA LTDA 06/04/1981 a 04/06/1981

PAULO ROBERTO P MEDINA 01/06/1983 a 23/08/1986

JOAO CARLOS LOZER MORELATO 17/05/2005 a 10/06/2005

HERMINIO MONTEIRO JUNIOR 18/07/2005 a 16/08/2005

HERMINIO MONTEIRO JUNIOR 02/07/2007 a 30/06/2010

SILVESTRE BAIOCO FILHO 16/05/2011 a 16/06/2011

HERMINIO MONTEIRO JUNIOR 01/11/2011 a 31/10/2015

 

Alega a autora ter trabalhado como diarista nos intervalos entre os vínculos
registrados no CNIS. O INSS não admite que tais vínculos sejam considerados início de
prova material para reconhecer-se o exercício da atividade como diarista rural.

Em consulta ao CNIS, nota-se que todos os vínculos acima relacionados tem
natureza rural. Verifica-se ainda que, com exceção dos vínculos maiores, que estão
destacados, os demais são curtos, indicando tratar-se de contrato de safra. São contratos
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comuns no meio rural, bem típicos de trabalhadores diaristas.

Não consta nenhum vínculo urbano na CTPS da autora nem no CNIS, o que é
indício de que a recorrida fora trabalhadora rural por toda a vida. Não seria razoável
desconsiderar como início de prova tais contratos de trabalho.

Registra-se que a TNU também flexibiliza a análise da prova material no que
refere ao trabalhador rural “bóia-fria”. Eis o julgado:

 

PREVIDENCIÁRIO. PROVA DO TEMPO DE SERVIÇO. BÓIA FRIA. 1. A demonstração do
tempo de serviço do trabalhador rural bóia-fria, diante da informalidade da relação que
estabelece com o proprietário das terras onde labora e com o chamado ‘gato’ que o recruta,
poderá ser obtida mediante substanciosa prova testemunhal, lastreada em mínima ou
indiciária prova material. 2. A exigência legal de apresentação de prova material, enquanto
instrumento à demonstração do implemento das condições ao gozo do benefício, deve
adequar-se ao objeto da prova. Se o tempo de serviço do diarista rural, pela natureza da
atividade, não é documentado, e se o legislador constitucional não o excluiu da proteção
previdenciária, imperativo que se relativize a exigência, admitindo-se mínima prova
documental e adotando-se a solução pro misero, para que a forma não se sobreponha ao
direito material. 3. Documentos em nome de familiares podem servir como início de prova
material do tempo de serviço rural. 4. Pedido de uniformização conhecido e provido.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 200370040001067/PR, DJU
30/06/2004)

Ademais, o início de prova material fora confirmado pela prova testemunhal.

Quanto à necessidade ou não do recolhimento de contribuições previdenciárias,
para o cômputo para fins de carência do tempo de exercício de atividade rural na categoria de
segurado contribuinte individual após 31/12/2010. 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado a respeito da
dispensabilidade do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo trabalhador rural boia
fria e/ou diarista, mesmo após o fim do prazo previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº
11.718/2008, que prorrogava até 31/12/2010 a vigência do art. 143 da Lei nº 8.213/1991.
Confira:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.767.338 - RS (2018/0239931-8)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO  : CREUSA DE LIMA ALMEIDA
ADVOGADOS : DORISVALDO NOVAES CORREIA  - PR031641
VALÉRIA DOS SANTOS MAZONI  - PR075641
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
BOIA-FRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (fl. 279, e-
STJ): PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR
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IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. BOIA-
FRIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. A despeito da orientação firmada sob a égide do antigo Código de Processo Civil, de
submeter ao reexame necessário as sentenças ilíquidas, é pouco provável que a condenação
nas lides previdenciárias, na quase totalidade dos feitos, ultrapassem o valor limite de mil
salários mínimos. E isso fica evidente especialmente nas hipóteses em que possível mensurar o
proveito econômico por mero cálculo aritmético. 
2. Remessa necessária não conhecida.
3. Procede o pedido de aposentadoria rural por idade quando atendidos os requisitos previstos
nos artigos 11, VII, 48, § 1º, e 142 da Lei nº 8.213/1991.
4. Comprovado o implemento da idade mínima (60 anos para homens e 55 anos para
mulheres), e o exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses
correspondentes à carência exigida, ainda que a comprovação seja feita de forma descontínua,
é devido o benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora.
5. Considera-se comprovado o exercício de atividade rural havendo início de prova material
complementada por prova testemunhal idônea, sendo dispensável o recolhimento de
contribuições para fins de concessão do benefício.
6. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema
905). 
7. Verba honorária majorada em razão no comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
8. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do
benefício, nos termos do art. 497 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
A parte recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/2015, ao argumento de que a Corte
de origem não se manifestou a respeito do alcance da eficácia do artigo 11, inciso V, g, da Lei
8.213/1991 e dos artigos 2º e 3º e seus parágrafos únicos da Lei 11.718/2008.
Quanto à questão de fundo, sustenta ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º
e 3º da Lei 11.718/2008. Aduz que a Previdência Social, em oposição à Assistência Social,
possui caráter contributivo, de modo que o boia-fria, considerado contribuinte individual, nos
termos do artigo 11, V, g, da Lei 8.213/1991, é segurado obrigatório e deve contribuir a partir
de 1º de janeiro de 2011, nos precisos termos do artigo 3º da Lei 11.718/2008.
Defende não ser possível equiparar o boia-fria ao segurado especial, porque enquanto este
desenvolve atividade econômica por conta própria, assumindo seu risco, aquele a desenvolve
mediante recebimento de remuneração diária (contribuinte individual), sendo o risco da
atividade de terceiro. Aponta que criar categorias de segurados ou efetuar equiparações, sem
a respectiva contribuição, tem o condão criar um benefício assistencial sem previsão legal.
Sem contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade à fl. 361, e-STJ
É o relatório. Passo a decidir.
De início, não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente
se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo sem demonstrar a
efetiva relevância da questão de direito para fins de novo julgamento pela Corte de origem.
Deveras, é deficiente a fundamentação, que, apesar de indicar omissão quanto ao teor dos
artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, 2º e 3º e seus parágrafos únicos da Lei 11.718/2008,
não demonstra em que momento o acórdão recorrido teria se omitido quando à sua violação.
Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
No que diz respeito à alegação de ofensa aos artigos 11, inciso V, g, da Lei 8.213/1991, e 2º e
3º da Lei 11.718/2008 , o acórdão recorrido consignou o seguinte (fl. 275-276, e-STJ):
No que tange à insurgência da Autarquia de que a parte autora enquadra-se como
contribuinte individual e não como segurado especial, devendo contribuições desde 01/2011,
também não merece guarida.
Importa frisar que a autora é trabalhadora rural diarista, prescindindo apresentar
comprovantes de recolhimento de contribuição, uma vez que se trata de segurada bóia-
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fria (trabalhador equiparado a segurado especial). Desse modo, não se lhe aplicaria o limite
temporal a que se refere o art. 143 da Lei nº 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei
11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou
equiparados a segurados especiais. A esses últimos, aplica-se o disposto no art. 39, I, da Lei
nº 8.213/91.
Além disso, ainda que pudesse ser considerada contribuinte individual, a responsabilidade por
eventual recolhimento, no seu caso específico, seria do tomador,como inclusive decorre do
disposto no artigo 14-A da 5.889/73 (introduzido pelo artigo 1º da Lei 11.718/08). Não há,
assim, como condicionar a concessão de aposentadoria por idade ao recolhimento de
contribuições.
Ocorre que o recorrente não impugnou nas razões do recurso especial a referida
fundamentação, segundo a qual caso se considerasse o diarista rural contribuinte individual, a
responsabilidade pelo eventual recolhimento das contribuições seria do tomador de serviços,
nos termos do art. 14-A da Lei n. 5.889/1973. Essa, por si só, assegura o resultado do
julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou,
atraindo a aplicação ao caso da Súmula 283/STF.
Majoro em 10% os honorários advocatícios fixados anteriormente, observados os limites e
parâmetros dos §§2º, 3º e 11 do artigo 85 do CPC/2015 e eventual Gratuidade da Justiça
(artigo 98, §3º, CPC/2015).
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 12 de agosto de 2019.
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator
(Ministro BENEDITO GONÇALVES, 14/08/2019)

 

Nessas condições, a sentença deve ser mantida.

Condeno o INSS em honorários (10% sobre o valor da condenação).

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345657v13 e do código CRC a702497c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0027505-48.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANETE DA CONCEICAO NASCIMENTO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345658v2 e do código CRC 86ecd16f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000451-44.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ZENI DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA
MÍNIMA. INDÍCIO DE FRAUDE NO CONTRATO DE PARCERIA
AGRÍCOLA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por ZENI DA SILVA PEREIRA em
face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade
rural. Sustenta, a recorrente, o que se segue: (i) exerce atividade rural na propriedade do Sr.
Celino da Costa Barbosa desde o ano 2000 até os dias atuais, na condição de meeira; (ii) a
fragilidade no depoimento das testemunhas é decorrente do nervosismo perante uma
autoridade federal; (iii) possui 62 anos de idade e assim a suposta interrupção da atividade
rural noticiada pelas testemunhas foi posterior ao preenchimento do requisito etário e carência
mínima; (iv) os documentos não foram refutados pelo INSS; (v) o INSS não se utiliza mais
do mecanismo da prova oral, assim houve uma excessiva valorização dessa prova na via
judicial; (vi) destaca-se a homologação de mais de 100 meses de atividade rural pelo próprio
INSS.

Eis o teor da sentença:

I- RELATÓRIO

Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II– FUNDAMENTAÇÃO

Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial.
A autora nasceu em 1962 e completou a idade exigida como requisito para concessão do
benefício (55 anos) em 2017, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

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

Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São eles:

Certidão de Casamento (fl. 3, doc. 4, evento 1);

Contrato de Parceria Agrícola (fls. 12/14, doc. 5, evento 1);
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Ficha de Cliente, qualificando a autora como lavradora (fls. 49/63, doc. 5, evento 1);

Ficha Hospitalar, qualificando a autora como lavradora (fl. 70, doc. 5, evento 1).

Apesar de haver início de prova material, a prova oral não foi favorável.

Com efeito, a autora se atrapalhou em algumas respostas, como a referente à distância de sua
casa ao local de trabalho.

A primeira testemunha afirmou que a autora não labora em sua propriedade há mais ou
menos 5 anos.

Já a segunda testemunha tentou ludibriar o Juízo em um primeiro momento, mas depois
assumiu que a autora não trabalha na roça da segunda testemunha há mais ou menos 5 anos.

Considerando que o contrato (Evento 1, PROCADM4, Página 12) foi assinado em 2017, data
em que a autora não mais trabalhava na propriedade do Sr. Celino, há fortes indícios do
cometimento de crime.

Por fim, destaco que a autora possui aparência de trabalhadora rural, assim como alguns
documentos antigos que indicam o labor rural, mas o descompasso entre a prova oral e alguns
documentos constantes dos autos – inclusive com indício de crime – são suficientes para
retirar qualquer credibilidade da narrativa da autora.

Sendo assim, a autora merece a improcedência do pedido.

III- DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a existência de indício de crime no contrato do Evento 1, PROCADM4,
Página 12, remetam-se cópia dos autos à Polícia Federal para que tome as medidas que
entender pertinentes.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

PRI

A parte autora nasceu em 05/03/1962. Requereu o benefício de aposentadoria
por idade rural em 05/02/2018, quando já havia implementado a idade mínima de 55 anos
para o requerimento do benefício de aposentadoria por idade rural.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela
prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91.
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A autarquia previdenciária deixou de homologar expressamente o período de
02/01/2000 a 04/02/2018, interstício que coincide com o contrato de parceria agrícola
desconsiderado pela sentença, em razão de possível fraude (Evento 1- PROCADM5 - fl. 2). 

Portanto, ao contrário do que alega a autora no recurso, NÃO
há período de atividade rural homologado pelo INSS.

As testemunhas disseram que a autora não trabalha na propriedade do Sr. Celino
há uns 5 (cinco) anos, o que diverge do depoimento da autora e do contrato de parceria
agrícola firmado entre as partes, o qual foi assinado em 2017 e refere a existência de contrato
verbal desde o ano 2000, com vigência até 02/01/2020 (Evento 1, PROCADM4, fl. 12).

Nota-se que uma das testemunhas (Eliano da Costa Barbosa) é filho do parceiro
outorgante, Sr. Celino da Costa Barbosa.

Se a autora não trabalha nessa propriedade há aproximadamente cinco anos,
depreende-se que o contrato não retrata a realidade e que o período realmente laborado não
atende ao requisito carência mínima de 180 meses, já que a autora teria trabalhado na
propriedade do Sr. Celino até o início de 2014.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 29/01/2019 e as testemunhas
foram firmes ao afirmar que ela parou de trabalhar lá há uns 5 anos.

Da análise do extrato do CNIS, depreende-se que o marido da autora recebe
benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência desde 01/04/2004 e que
trabalhou como empregado na Usina Paineiras por curtos períodos nos anos de 1984 e 2001
apenas (Evento 1 - PROCADM4 - fl. 46).

Em seu depoimento pessoal, a autora disse que a venda da cana de açúcar e da
mandioca rende anualmente cerca de mil a dois mil reais, cada cultura, anualmente,
dependendo do preço vendido. Trata-se de valor muito baixo para quem afirma não ter outra
fonte de renda.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida, porquanto analisou
suficientemente o contexto probatório, concluindo pela ausência do exercício de atividade
rural pelo período de carência exigido em lei. As razões recursais, portanto, não tem o condão
de infirmar a conclusão da sentença.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DA PARTE AUTORA.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299600v15 e do código CRC e2c9cb35.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000451-44.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ZENI DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299601v2 e do código CRC 81c2a19b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5004941-15.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE SOUSA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL.
TRABALHO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade rural. Sustenta o INSS o que se segue: (i) o marido da autora no
período de 1997 a 2013 desempenhou atividade laborativa na condição de empregado, o que
afasta a indispensabilidade do labor campesino eventualmente prestado por ela e
descaracterizaria o regime de economia familiar; (ii) a autora teve vários vínculos de emprego
dentro do período de carência; (iii) a prova testemunhal colhida é ineficaz, não baseada em
início de prova material compatível; (iv) as provas materiais apresentadas não comprovam o
exercício de atividade rural em regime de economia familiar em todo o período
pretendido. Requer o provimento do recurso com a restituição dos valores recebidos pelo
segurado por força da tutela provisória posteriormente revogada.

Eis o teor da sentença:

Pretende a parte autora o benefício de Aposentadoria por Idade rural desde o requerimento
administrativo.

Como início de prova material juntou os seguintes documentos que, inclusive, deram margem
da declaração do STR:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 289



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 455/508

5004941-15.2018.4.02.5001 500000296091 .V13 JES10672© JES7027

A autora e o esposo possuem em seus CNIS períodos recolhidos como empregados de
proprietários rurais, vejamos:

Realizada a Justificação Administrativa, concluiu-se pela homologação quanto a forma com
base nas declarações das testemunhas. Porém, quanto ao mérito não houve homologação
com base no detalhamento do CNIS do esposo e da autora, uma vez que ambos apresentam
vínculos laborais no meio rural.

Em réplica, a parte autora junta o extrato do CNIS que comprova o salário do esposo na
ordem de um salário mínimo, sem contar que foram vínculos esporádicos e no meio rural –
evento19.

Por fim, em replica, a parte autora junta a sua CTPS que comprova um dos vínculos como
trabalhadora rural entre junho e setembro de 2009.

Que os demais vínculos tenham sido em atividade tipicamente urbana, o mais importante é
que a autora nunca deixou o campo e os vínculos foram periódicos sem desnaturar a sua
essência rural.

Passo a decidir.

A respeito da celeuma, estou convencido pelas certidões de nascimento e casamento juntadas e
depoimentos na Justificação de que se trata de trabalhador rural que conseguiu conciliar a
vida laboral sempre rural com pequenos vínculos urbanos que não desnaturaram a sua
essência e nem excluem o seu direito a Aposentadoria Rural, pois embora, maiores que 120
dias, a parte autora nunca se afastou do campo por completo, tanto que os vínculos foram
efetuados em Municípios rurais, o que comprova a continuidade do trabalho rural, senão
como iria sobreviver e sustentar a família.

A respeito do tema, vejamos o que decidiu a TNU:

Processo PEDILEF 200870570011300 - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - Relator(a) JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA
ALVES - Sigla do órgão TNU - Fonte DOU 31/05/2013 pág. 133/154 – Decisão Acordam os
membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dar parcial
provimento ao pedido de uniformização. Ementa APOSENTADORIA POR IDADE.
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TRABALHADOR RURAL. DESCONTINUIDADE DA ATIVIDADE RURAL DO
REQUERENTE. ATIVIDADE URBANA INTERCALADA DO REQUERENTE. ATIVIDADE
URBANA DO CÔNJUGE. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 1. A jurisprudência da TNU
consolidou-se no sentido de que a descontinuidade da atividade rural admitida pela
legislação é aquela que não representa uma ruptura definitiva do trabalhador em relação ao
campo, situação que deve ser aferida em cada caso concreto. 2. A melhor exegese do art. 11,
§ 9°, III, da Lei nº 8.213/91 é no sentido de que, se o exercício de atividade remunerada fora
do campo se der pelo prazo de até 120 dias por ano civil, não há descaracterização da
qualidade de segurado especial do trabalhador, sendo desnecessário maiores digressões a
respeito da influência do labor urbano sobre a condição de segurado especial. Isso não
significa, contudo, que todo afastamento superior a 120 ao ano implique automaticamente a
descaracterização da condição de segurado especial. Nesses casos, há que se perquirir se o
afastamento representou ruptura definitiva do trabalhador em relação ao campo, o que
somente pode ser avaliado diante das especificidades de cada caso concreto. 3. O fato de o
cônjuge auferir proventos de aposentadoria decorrente de atividade urbana no período de
2004 a 2007 não necessariamente descaracteriza a qualidade de segurada especial da
requerente. A descaracterização só se configura se ficar comprovado que a renda associada à
atividadeurbana é suficiente para a subsistência do grupo familiar. Aplicação da Súmula nº 41
da TNU. Há necessidade de aprofundar a análise da matéria fática para aferir até que ponto
os proventos da aposentadoria urbana do marido da requerente era suficiente para manter a
família. 4. Pedido parcialmente provido. Indexação Direito Previdenciário; Aposentadoria por
idade; Aposentadoria especial; Economia familiar; Divergência jurisprudencial. Data da
Decisão - 17/05/2013 - Data da Publicação - 31/05/2013 - Referência Legislativa - Brasil.
[Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991]; [Lei n. 11.718, de 20 de junho de 2008]; Turma
Nacional de Uniformização (TNU). [Súmula 41]

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

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

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

A parte autora cumpriu com o requisito etário.

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

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

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

Além do mais, não se exige prova plena da atividade rural de todo o período correspondente à
carência - ano a ano -, mas um início razoável de documentação que, juntamente com a prova
oral, leve a uma convicção segura em relação aos fatos que se pretende comprovar.
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Registro, por fim, que em se tratando de aposentadoria por idade rural, tanto os períodos
posteriores ao advento da Lei 8.213/91, como os anteriores, podem ser considerados sem que
haja o recolhimento de contribuições previdenciárias.

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

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e extingo o processo com
resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a conceder a parte autora o
benefício de aposentadoria por idade, na condição de segurada especial, desde o
requerimento administrativo.

... 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A parte autora nasceu em 14/05/1960. Requereu o benefício de aposentadoria
por idade rural em 1/8/2017, quando já havia implementado a idade mínima de 55 anos para o
requerimento do benefício de aposentadoria por idade rural.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, nos termos da tabela
prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O INSS não homologou nenhum período de atividade rural, com o seguinte
fundamento: Não homologamos os períodos informados na declaração do sindicato rural
visto que a requerente informou que todos os períodos trabalhados foram somente para
subsistência do grupo familiar porém há outra fonte de rendimento em relação ao esposo da
requerente, conforme CNIS. E ainda, não apresentou contrato contemporâneo aos períodos
requeridos e documentos que comprove a posse de terras em nome Sérgio Busato (Evento 1 -
PROCADM28- fl. 43).

No CNIS da autora constam alguns vínculos como empregado, todos de
natureza rural (trabalhador da cultura de cacau, caseiro e trabalhador agropecuário em geral) -
Evento 11 - PROCADM2 - fl. 31:

BRUNO KROHLING 01/04/2003 a 03/02/2005 

MARCELO KROHLING 16/01/2006 a 06/02/2006

JOSE FERNANDES KROHLING 04/07/2007 a 09/07/2007

BRUNO KROHLING 01/06/2009 a 04/09/2009

RECOLHIMENTO FACULTATIVO 01/02/20015 a 31/10/2015
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O juízo a quo determinou a realização de justificação administrativa, na qual
foram tomadas as declarações de três testemunhas. Estas consistiam em pessoas para as quais
a autora trabalhara em regime de parceria agrícola. 

A primeira testemunha, Sra. Nely Gallina Prest, declarou que a autora trabalhou
na propriedade da depoente por duas vezes, sendo de 1997 a 1998 e de 2000 a 2001; que a
autora continuou exercendo atividade rural em outra propriedade em Santa Maria (Marechal
Floriano) e que trabalhava com café.

A segunda testemunha, Sra. Marcelo Krohling, declarou que a autora trabalhou
na propriedade do depoente por duas vezes, sendo de 1998 a 2000 e de 2005 a 2007. Afirmou
ainda que a autora continuou a trabalhar na roça, posteriormente, inclusive para parentes do
depoente, como o Sr. André Krolhing e Bruno Krolhing e em outras propriedades. Confirmou
o exercício atual de atividade rural pela autora.

A terceira testemunha, Sra. André Ludovico Krohling, declarou que a autora
trabalhou na propriedade do depoente  de 1998 a 2000 e de 2009 a 2012. Disse que a autora
exercia a atividade rural capinando, roçando, colhendo café, etc e que atualmente a autora
exerce atividade rural, nunca tendo exercido trabalho distinto do campo.

Considerando os vínculos de natureza rural anotados no CNIS e a confirmação
de alguns dos empregadores da autora na justificação administrativa acerca do trabalho rural
exercido por ela, entendo que a declaração da recorrida acerca da produção de subsistência
tenha sido um mero equívoco de sua parte, tendo em vista tratar-se de pessoa simples que
sempre viveu no campo, e talvez nem saiba o que signifique "regime de subsistência". Isso
porque, é ilógico a autora possui vínculos rurais em seu CNIS e dizer que plantava apenas
para a própria subsistência. 

Nessas condições, a sentença deve ser mantida, porquanto analisou
suficientemente o contexto probatório, concluindo pela existência do exercício de atividade
rural pelo período de carência exigido em lei. As razões recursais, portanto, não tem o condão
de infirmar a conclusão da sentença.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários
devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DO INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000296091v13 e do código CRC c67d412a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5004941-15.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE SOUSA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000296092v2 e do código CRC b3389833.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:14

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 289

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 461/508

5000938-17.2018.4.02.5001 500000304940 .V19 JES10672© JES10672

RECURSO CÍVEL Nº 5000938-17.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RITA MARIA ZOCCA DE MENEZES BINDA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL.
COISA JULGADA. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Trata-se de recurso inominado interposto por RITA MARIA ZOCCA DE
MENEZES BINDA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade rural. Invoca, a recorrente, a aplicação das Súmulas 14 e 34 da TNU.
Diz que a concessão de aposentadoria rural possui relevante valor social, eis que busca
amparar o obreiro do campo por meio da distribuição de renda pela via da assistência social.
Sustenta que não se deve aplicar rigor excessivo na comprovação da atividade rurícola, sob
pena de tornar-se infactível em face das peculiaridades que envolvem o trabalhador do
campo. Relaciona os documentos apresentados para efeito de início de prova material e aduz
que foram corroborados pela prova testemunhal. Argumenta que para a descaracterização do
regime de economia familiar será necessária a demonstração nos autos de que a atividade
urbana exercida pelo esposo da recorrente era suficiente para a manutenção da entidade
familiar, o que no caso não ficou comprovado.

Eis o teor da sentença:

Cuida-se de pedido de condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade de
trabalhador rural (NB 41/162.235.406-8, DER 14/1/2013).

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91).

A autora completou 55 anos de idade em 11/12/2012 e requereu a aposentadoria em
14/1/2013, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou seja, no período de 14/1/1998 a
14/1/2013.

O INSS homologou a declaração sindical quanto ao período de atividade rural de 15/3/2004 a
13/1/2013; deixou de homologá-la em relação ao período de 30/3/1989 a 14/3/2004 (evento 1,
OUT2, fl. 82).
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Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:

carteira sindical rural, em nome da autora, categoria proprietária, com data de
admissão em 28/1/2013 (evento 1, OUT2, fl. 16);

certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 25/1/1975, em que consta a
profissão de lavrador do pai, Edjar Barbosa de Menezes, e do marido da autora, Luiz
Carlos Binda (evento 1, OUT2, fl. 18);

certidão de nascimento baseada em registro civil lavrado em 3/5/1976, em que consta a
profissão de lavrador do marido da autora (evento 1, OUT2, fl. 20);

conta de energia elétrica rural, competência 12/2012, em nome do marido da autora
(evento 1, OUT2, fl. 21);

ficha de matrícula escolar de filho da autora, datada em 1º/2/2000, em que a autora e
seu marido são qualificados como lavradores (evento 1, OUT2, fl. 22);

prontuários médicos, em que a autora é qualificada como lavradora, com registro de
atendimento a partir de 6/5/2003 e 18/1/2012 (evento 1, OUT2, fls. 30 e 32-33);

cadastro da família da autora no sistema de informações de atenção básica da
Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES, em que a autora, seu marido e seu filho
são qualificados como lavradores, com endereço em zona rural, datado em 4/9/2001
(evento 1, OUT2, fl. 34);

boletim de informações escolares, em que o pai da autora é qualificado como
agricultor, com data de matrícula em 28/2/1965 (evento 1, OUT2, fl. 37);

certidão eleitoral, em que consta a ocupação de agricultora e endereço em zona
rural da autora, expedida em 28/1/2013 (evento 1, OUT2, fl. 44);

contrato de arrendamento de área rural do marido com o pai da autora, com prazo de
vigência de 29/10/1997 a 29/10/2002 , com firmas reconhecidas em 4/1/2013 (evento 1,
OUT2, fls. 50-51);

contrato de comodato agrícola firmado pela autora e seu marido com a mãe da autora,
com prazo de vigência de 15/3/2004 a 15/3/2014, com firmas reconhecidas em
30/3/2004 (evento 1, OUT2, fls. 54-55);

termo de aditivo de contrato de comodato agrícola firmado pela autora e seu marido
com a mãe da autora, a fim de constar que o vencimento do contrato passa a ser em
14/3/2004, com firmas reconhecidas em 6/2/2013 (evento 1, OUT2, fls. 52-53);

contrato de comodato agrícola firmado pela autora e seu marido com a mãe da autora,
com prazo de vigência de 15/3/2004 a 15/3/2014, com firmas reconhecidas em
30/3/2004 (evento 1, OUT2, fls. 54-55);

certidão de óbito do pai da autora, em que consta que ele residia na zona rural
(Fazenda Portela), com base em registro feito em 1º/4/2002 (evento 1, OUT2, fl. 56);
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certidão de registro de imóvel rural (Fazenda Portela) em nome do pai da autora,
qualificado como agricultor, e outro, com base em escritura de compra e venda lavrada
em 16/9/1980 (evento 1, OUT2, fl. 58);

certidão de registro de imóvel rural (Fazenda Portela) em nome dos pais da autora,
qualificados como agricultora/lavrador, matriculado em 26/3/2007 (evento 1, OUT2, fl.
59);

certidão de registro de imóvel rural (Fazenda Portela), com 7,10 módulos fiscais, em
nome dos pais da autora, qualificados como agricultora/lavrador, com base em
escritura pública de divisão amigável lavrada em 2/2/2007 (evento 1, OUT2, fl. 60);

CCIR, emissão 2006-2009, Fazenda Portela, com área equivalente a 3,5565 módulos
fiscais, em nome da mãe da autora (evento 1, OUT2, fl. 62); alda

declaração do ITR, exercícios 2009 e 2012, Fazenda Portela, em nome da mãe da
autora (evento 1, OUT2, fls. 63-73);

nota fiscal de produtor rural em nome do marido da autora, emissão 2001 e 2011-2012
(evento 1, OUT2, fl. 74-79).

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente o
efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos quais se possa inferi-la.
Por isso, a prova documental frágil é suficiente para formar início de prova material. É a
prova testemunhal que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a
cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

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

 

Depoimento pessoal – Rita Maria Zocca de Menezes Binda

Sempre foi da roça e trabalhou lá; não trabalhou em Itaguaçu; ajudou em uma escola como
servente de março de 1988 a fevereiro de 1989, a escola era no terreno de seu pai, era em sua
porta, então ajudou até aparecer outro serviço; de manhã ajudava na escola e depois ia cuidar
do serviço na roça; quando saiu da atividade que fazia na escola se dedicou a trabalhar só
na roça; tinha 30 e tantos anos de idade; trabalhou na Fazenda Portela, onde nasceu e
está até hoje, nunca saiu de lá; a propriedade pertenceu ao pai da autora, depois que faleceu
passou a ser de sua mãe e hoje está em seu nome; tem uma irmã que tem uma parte da
propriedade; do período de 1989 a 2004 o esposo da autora é Luiz Carlos Binda; o marido da
autora trabalhou por 1 ano e pouco na Câmara dos Deputados; era assessor, mas por pouco
tempo; ele ia e voltava; não foi para Brasília junto ao marido, sempre ficou na roça junto com
seus filhos, trabalhando; o marido da autora ia para Brasília; não se lembra qual a renda que
o marido recebia.

 

1ª testemunha – Luiz Manhani Filho

Mora em Sobreiro, zona rural; conhece a autora há muitos anos; mora perto, há uns 2 a 3 km
de distãncia; toda a vida conheceu a autora morando lá na propriedade; a autora trabalha na
roça, sempre que passa a vê trabalhando e é assim até hoje; não sabe se a autora tem outra
atividade; desde que conhece a autora, ela sempre trabalhou na roça, viveu no mesmo lugar
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a vida toda; nasceu em Alto Lage e a autora, na baixada; depois foi morar em Sobreiro e
desde lá conhece a autora na roça; trabalha na lavoura branca, planta arroz, milho, café e
feijão para consumo próprio; conhece o esposo da autora, Luiz Carlos Binda, e ele trabalhou
por um tempo no município de Itaguaçu; acha que em 2000 o esposo da autora foi prefeito de
Itaguaçu; hoje não é mais prefeito e o vê na terra lá, toda a vida.

 

2ª testemunha – João Baptista Bortolini

Mora em Pontal, em Itaguaçu, se mudou para lá em 1986, morou em Sobreiro, foi para o
Caparaó e de lá para Pontal, isso tudo no município de Itaguaçu; conhece a autora desde
criança, a autora tinha um tio que tinha uma venda que chamavam de “Casa de pau”, a gente
levava animal para “pilhar”, a gente passava na casa deles e pedia água a seu Edjar; água,
menino, animal levando para “pilhar”, sempre que voltava passava ali, foi muito amigo da
família, não eram mais amigos porque tinham duas irmãs só, não tem homem nenhum; até
hoje mora no mesmo lugar, passa em frente a casa da autora todo dia, tem um terreninho em
Alto Lage, passa lá quase todo dia; na roça, a autora trabalha na agricultura familiar, planta
um pouquinho de café que tem lá, quiabo, banana, uma hortazinha lá, uns trens assim,
agricultura familiar, uma hortazinha para consumo próprio, assim, passa lá às vezes e para
e conversa com a autora e sua família; pelo que sabe a atividade que a autora tem é só na
agricultura, se não se engana a autora é bem adoentada ainda, tem um problema de saúde,
pelo que o marido da autora disse quando para lá tem problema de saúde, não sabe o que é e
não pergunta, sabe que estava meio adoentada; o marido da autora foi prefeito de Itaguaçu,
o pai do depoente foi vice dele; quando conheceu ali era só de Edjar, que depois dividiu entre
os seus dois genros, um ficou com uma parte e o outro ficou com a outra parte; a família da
autora já teve veículos na roça, trator pelo que sabe não tinham, mas caminhão sabe que
tinham, não sabe se era de um dos meninos ou se era de Edjar, era um caminhão que tinham
lá que traziam verdura para CEASA, os meninos panhavam de um, panhavam de outro, até
pingava para cá e para lá; esse caminhão não existe mais, tem aproximadamente uns sete para
dez anos, isso eram tudo meninos, tinham um que trabalhava nesse carro, era Flávio o
nome; pelo que sabe a família da autora não tem empregados; não contratam nem diaristas,
trabalham todos por conta própria, inclusive, já venderam, se não se engana, dois alqueires
de terra para pagar uma dívida, foi o que “turco” (apelido de Luiz Carlos?) falou com o
depoente falou; Luiz Carlos Binda continua trabalhando, trabalha na  prefeitura, é
secretário de obras da prefeitura; não vai falar que a remuneração de Luiz Carlos não é
suficiente para o sustento da família, porque isso ai é provisório; às vezes o cara fica lá e às
vezes pode ser dispensado em um mês ou dois; agora a família dele trabalha, os meninos estão
trabalhando para os outros para poder sobreviver; o salário de Luiz Carlos deve ser uns
R$3.786,00 aproximadamente; é secretário de obras, mas hoje se for olhar na roça tem
agiota, tem umas coisas, conhece a vida do “turco” igual conhece a própria vida, a gente só
vive apertado, desse dinheiro se sobrar para dentro de casa, sobra muito pouco, é pagar um,
pagar outro, panha emprestado aqui para cobrir ali, panha lá para cobrir lá, é difícil demais a
vida de interior, está muito difícil, trabalham para eles lá, coitados, para sobreviver mesmo, a
pessoa que anda vendendo os pedaços de terra, não sabe quanto que ele vendeu, falou que
vendeu quatro alqueires para poder pagar, não dá para se sustentar; Luiz Carlos foi prefeito
de Itaguaçu até 2000; em 2011 acha que o prefeito foi Romário; o depoente foi vice prefeito
de Itaguaçu após Luiz Carlos, entrou em 2001; Luiz Carlos saiu e o depoente entrou, só
entrou de vice; em 2001 entrou, Luiz Carlos foi até 2000, não sabe se foi até 31 de dezembro
que era a época da eleição; na época ganhava R$2.400,00 e poucos; se não se engana, Luiz
Carlos foi prefeito até o ano de 2000, 2001 o depoente entrou; não teve muita participação na
época de 2011 e nem muita recordação, não se lembra se foi, o que aconteceu, não pode falar
com tanta certeza se foi ou não foi (secretário de obras na prefeitura em 2011), acha que não
foi, mas não vai falar porque não tem absoluta certeza; hoje se passa lá, Luiz
Carlos  secretário, mas se deu no sábado está lá no meio da estradas, juntando uns trens,
fazendo alguma coisa, consertando outra, a cerca velha, trabalha direto até hoje, no sábado,
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domingo, feriado, vê Luiz Carlos rabalhando lá, agora, fora disso Luiz Carlos não tem tempo
porque trabalha e tem horário a cumprir; a autora tem dois filhos e uma filha, se não se
engana a filha está em Santa Maria trabalhando, trabalhava em Itaguaçu, disseram que foi
para Santa Maria porque o salário é melhor; os filhos da autora não ajudam na roça até hoje,
um dos filhos acha que trabalha para um cunhado da autora, não tem certeza; esse filho
trabalha no caminhão puxando verdura para o CEASA com o cunhado da autora, considera
roça porque é trabalhador rural, puxando de carro, trabalhava, não sabe se trabalha até hoje,
mas trabalhava; trator a família não tinha, mas caminhão tinham, isso tem certeza; traziam
a produção de lá para vender aqui na CEASA, não só deles como a de um vizinho e de
outro, cobrando por caixa; trazia o que a família produzia e vamos supor, o do depoente o
dela aqui, ia parando para completar a viagem para cobrar por caixa, para cobrar o frete
para não vir batendo carroceria.

 

3ª testemunha – Lourival Ramos da Silva

Moram na região de Palmeiras em Itaguaçu; conhece a autora desde nova; em Itaguaçu sabe
que a autora mora em Portela; o nome da fazenda lá é Portela, pelo que conhece lá é Portela;
a distância de sua casa até a casa da autora deve dar uns vinte minutos, é perto; a atividade
na roça é trabalhar, só trabalhar; trabalha na roça, na lavourazinha lá; mexe com café,
planta um milhozinho para despesas, um feijão, só para despesas; só para consumo próprio
da família; pelo que sabe a autora não tem outra atividade; sabe que o marido da autora foi
prefeito de Itaguaçu; foi de 1996 a 2000; não sabe se tinham veículos na fazenda; pelo que
sabe a família não tinha caminhão; sabe que o marido da autora continua trabalhando lá
ainda no município de Itaguaçu; lá o marido é empregado; não pode dizer se é secretário
porque não sabe qual profissão trabalha lá, só sabe que trabalha lá e trabalha na
propriedade; quem fica na propriedade não é só a autora e seu marido, não contratam
empregados, tem os filhos lá que ajudam eles trabalhando, dois filhos; trabalham na
propriedade com a autora, não contratam ninguém, nem um diarista, nunca viu isso ai lá não,
o serviço da autora é familiar.

As testemunhas confirmaram que a autora sempre trabalhou na roça,  com a ajuda dos filhos,
em propriedade da própria família. Disseram que a família não contratava empregados e que
possuía um caminhão, o qual era utilizado para levar a produção para o CEASA e para fazer
frete. Afirmaram que o marido da autora foi Prefeito de Itaguaçu e que hoje ocupa o cargo de
Secretário de Obras da Prefeitura de Itaguaçu.

A autora possui um único vínculo empregatício registrado no CNIS, com o Município
de Itaguaçu de 3/3/1988 a 2/1989 (evento 10, PET4).

Por outro lado, as anotações constantes do CNIS indicam que o marido da autora possuiu
vínculo como autônomo no período de 1º/11/1986 a 31/12/1986. Indicam, ainda, que ele teve
vínculos empregatícios com a Câmara dos Deputados de 26/9/2005 a 3/10/2006 e com
o Município de Itaguaçu nos períodos de 1º/9/2011 a 31/12/2012, 3/1/2013  a
8/10/2014, 1º/5/2016 a 12/2016  e 1º/1/2017 a 4/2018. Por fim, demonstram que o marido da
autora verteu contribuições previdenciárias, como contribuinte individual (Contek Engenharia
S/A.) de 1º/6/2008 a 30/4/2010 (evento 10, PET2). 

O marido da autora, José Carlos Binda, recebeu remuneração média de 1,85 salários mínimos
da Câmara dos Deputados em 2005 e 2006; 4,21 salários mínimos do Município de Itaguaçu
em 2011; 3,76 salários mínimos em 2012; 1,90 salários mínimos em 2013; 2,09 em 2014; 4,30
salários mínimos em 2016; 4,04 salários mínimos em 2017; e 3,96 salários mínimos em 2018.
A remuneração quase sempre foi superior a dois salários mínimos1 (evento 6, PET2). 
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O trabalhador rural pode ser qualificado como segurado especial mesmo quando outro
membro da família exerce atividade diversa da agrícola. Entretanto, o exercício da atividade
rural deve ser indispensável para a subsistência da família. Tal entendimento tem como norte
o disposto no artigo 11, VII, § 1º da Lei 8.213/91, ao conceituar o regime de economia familiar
como sendo aquele em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração.

Assim, o fato de o cônjuge ter exercido atividade urbana não necessariamente impediria a
qualificação da autora como segurada especial, enquanto exercia individualmente a atividade
rural, desde que ficasse comprovada a indispensabilidade do labor rural para a subsistência
familiar. Esse é o entendimento consolidado na Súmula nº 41 da Turma Nacional de
Uniformização: “A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”.

Ocorre que no presente caso ficou provado que a subsistência da família era objetivamente
garantida pela renda do marido. A renda do marido, superior ao salário mínimo, presume-se
suficiente para assegurar a subsistência familiar. 

Rendimentos de atividade urbana que não superem o valor de dois salários mínimos não
tornam dispensável o trabalho rural do cônjuge, conforme jurisprudência do TRF da 4ª
Região1. Porém, “superado o montante de dois salários mínimos percebidos pelo cônjuge, fica
descaracterizada a qualidade de segurado especial, sendo inviável o reconhecimento do
exercício da atividade rural”2.

Considero provado que a autora exerceu atividade rural, mas não ficou provado o regime de
economia familiar. 

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido. 

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

A autora completou 55 anos de idade em 11/12/2012 e requereu a aposentadoria
em 14/1/2013, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

O INSS homologou o exercício de atividade rural exercido na condição de
comodatária no período de 15/03/2004 a 13/01/2013, mas deixou de homologar o período de
30/03/1989 a 14/03/2004, por falta de prova material que comprove a atividade e a condição
de segurada especial da requerente (Evento 1 - OUT2 - fl. 82).

Considerando que a autora foi empregada do Município de Itaguaçu no período
de 3/3/1988 a 02/1989 e que o período de carência do benefício compreende o interstício de
1998 a 2013, é necessário analisar o exercício de labor rural entre 1998 e 2004, já que daí em
diante o INSS já o reconheceu.
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Em consulta ao sítio eletrônico (http://www.itaguacu.es.gov.br/detalhe-da-
materia/info/luto-oficial/67736) da Prefeitura de Itaguaçu, constata-se que o marido da
autora, Sr. Luiz Carlos Binda, conhecido popularmente como "Turco", foi prefeito, vice-
prefeito, vereador e trabalhou também como secretário municipal. O CNIS ainda prova que o
esposo da autora trabalhou de 26/09/2005 a 03/10/2006 na Câmara dos Deputados em
Brasília.

Duas testemunhas confirmaram que o marido da autora foi prefeito de Itaguaçu
no período de 1996 a 2000 e que recebia em torno de R$ 2.400,00.

As testemunhas disseram que a autora sempre viveu na roça. Entretanto, é
possível concluir pelo contexto dos autos que o labor rural, se realmente existiu, não era
exercido em regime de economia familiar, típico da qualidade de segurado especial,
especialmente pelo depoimento das testemunhas.

O segurado especial é alguém que planta para subsistência, vive do produto da
terra, mas necessariamente produz excedentes agrícolas e os comercializa. Se não houver
produção de excedentes comercializáveis, a pessoa evidentemente não será segurada especial,
visto que Constituição afirma que o mesmo deve contribuir mediante a aplicação de uma
alíquota sobre o resultado da comercialização da produção (§ 8º do artigo 195 da Constituição
da República). 

Nesse sentido, note-se a dicção do § 1º do art. 11 da Lei nº 8.213/1991:
“Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros
da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do
núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a
utilização de empregados permanentes.” 

Pelo referido dispositivo, para a configuração de situação jurídica que qualifique
alguém como segurado especial é necessário que o trabalho rural seja: (i) indispensável à
própria subsistência; (ii) indispensável ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar; (iii) exercido em condições de mútua dependência e colaboração e (iii) e sem
empregados permanentes. 

Em suma: se a pessoa planta apenas para consumo próprio e da família, a
agricultura pode ser de subsistência – a depender da análise de cada caso –, mas não se cuida
de segurado especial, porque não se configura o segundo requisito acima exposto. Com
efeito, somente haverá desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar se esse trabalho
rural importar não apenas na produção, mas também na comercialização daquilo que se
produz.

Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo constata-se a existência do processo 0000682-27.2013.8.08.0025, em que a autora
requereu a concessão de aposentadoria por idade (rural) contra o INSS, cujo pedido foi
julgado improcedente. Nota-se que a autora perdeu o prazo recursal para interpor apelação e o
processo foi arquivado em 5/3/2018.

O teor da sentença consta no Evento 36.
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Na hipótese dos presentes autos, torna-se evidente que a relação jurídica sob
análise é a mesma já decidida com o julgamento do processo 0000682-27.2013.8.08.0025,
implicando, assim, no reconhecimento da coisa julgada e, consequentemente, na extinção do
feito sem resolução de mérito.

Sem condenação em custas e honorários, consoante art. 55 da Lei 9.099/1995.

Ante o exposto, voto no sentido de RECONHECER A COISA JULGADA e
JULGAR EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304940v19 e do código CRC 361e422f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000938-17.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RITA MARIA ZOCCA DE MENEZES BINDA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade,
RECONHECER A COISA JULGADA e JULGAR EXTINTO O FEITO, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304941v2 e do código CRC 57ba3f6b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5002368-98.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA CRISTINA PAIVA SOUZA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE DE
AVERBAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo
a implantar o benefício de aposentadoria por idade à autora, computando-se o vínculo entre
13/01/2001 e 25/03/2006, com DIB em 19/03/2018, antecipando-se os efeitos da tutela.
Sustenta, em suas razões, que o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho
não tem o condão de produzir efeitos em relação ao vínculo previdenciário, pois o INSS não
figurou como parte na relação jurídica processual, e a coisa julgada somente produz efeitos
entre as partes. Sustenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar questões
previdenciárias. Aduz que, no caso concreto, a sentença homologatória não se fundamentou
em início de prova material e, portanto, não se pode tomar a própria sentença homologatória
como início de prova.

2.  Eis o teor da sentença:

Trata-se de ação proposta pela parte autora em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando a concessão de aposentadoria por idade urbana,
desde a data do requerimento administrativo.

Passo a fundamentar e decidir.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

O ponto controvertido diz respeito somente ao requisito relativo à carência.

Dispõe o artigo 48 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), com a redação
dada pela Lei 9.032/95, que a aposentadoria por idade será devida ao segurado que,
cumprida a carência exigida pela Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta), se mulher. Assim, estabeleceu a referida norma dois requisitos
essenciais para a concessão do mencionado benefício, quais sejam o período de carência e a
idade.

No caso em apreço, o ponto controverso diz respeito. apenas à observância do período de
carência exigido pela Lei.
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Preceitua o artigo 25, inciso II da Lei nº. 8.213/1991 que a carência exigida para a concessão
do benefício de aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais. No entanto, a
referida Lei faz uma ressalva quanto ao prazo de carência exigido aos segurados inscritos na
Previdência Social até 24 de julho de 1991, ao determinar que serão os mesmos fixados de
acordo com a regra de transição contida em seu artigo 142, levando-se em consideração o ano
em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício.

Quanto à força probante dos registros constantes na CTPS do segurado para fim de
reconhecimento de tempo de contribuição, cito recente súmula editada pela TNU, verbis:

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

É bem verdade que, em casos de suspeita de fraude, faz-se necessária a apresentação de
documento ou outro elemento de prova que serviram de base à anotação, sob pena de serem
desconsiderados os vínculos questionados.

NO CASO DOS AUTOS, a CTPS da autora foi assinada com base em um acordo em
reclamatória trabalhista que foi ajuizada à época da rescisão do contrato de trabalho (2006).

Ressalto que a própria contestação na ação trabalhista reconheceu o vínculo de emprego entre
13/01/2001 a 25/03/2006 (Evento 10, PET3, fl. 52).

Sendo assim esse período deve ser reconhecido para todos os efeitos.

Considerando que o INSS já reconheceu 12 anos 1 mês e 11 dias, com o tempo aqui
reocnhecido a autora possui a carência necessária para se aposentar.

Resta claro, portanto, que o indeferimento administrativo do pleito de aposentadoria por idade
da parte autora foi indevido, uma vez que na DER, já preenchia todos os requisitos
necessários à concessão do referido benefício previdenciário, tendo já adimplido também
nessa data o requisito etário.

Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria por idade à
autora, computando-se o vínculo entre 13/01/2001 e 25/03/2006, com DIB em 19/03/2018 e
DIP na data de hoje.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento dos valores atrasados entre a DIB e a DIP.

A correção monetária deverá ser calculada com base nos índices oficiais de remuneração da
caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e a partir desta data com base no Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que
declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação
da Lei 11.960/09, bem como do resultado do julgamento da QO na ADI 4357, que modulou os
efeitos e conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade. Os juros de
mora são de 0,5% ao mês contados da citação.

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.
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Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Os juros de
mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97.             

Não sendo apresentado recurso ou após o trânsito em julgado da sentença, intime-se o INSS
para apresentar o cálculo dos valores devidos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em seguida, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, na forma do artigo 17, da Lei
10.259/2001, dando-se vista às partes após a conferência do mesmo.

Após o depósito dos valores, intime-se a parte autora para o seu levantamento, em seguida,
dê-se baixa e arquivem-se.

               

3. No caso concreto, o entendimento adotado pelo Juízo a quo não está em consonância
apenas com a súmula 31 da TNU, mas também com o do STJ, que é mais restritivo. Com
efeito, para o STJ, havendo sentença trabalhista homologatória de acordo, esta apenas
constituirá início de prova material para fins de averbação de tempo de trabalho contra o
INSS se houver elementos de prova que evidenciem a existência de trabalho exercido e o
intervalo de tempo em que tal atividade laboral ocorreu.

Houve acordo na Justiça do Trabalho, mas não se trata de reclamação trabalhista proposta
muitos anos após o encerramento do alegado contrato de trabalho, quando as verbas
rescisórias pleiteadas já estão prescritas e há evidente intuito de usar a sentença trabalhista
como prova na Justiça Federal.

Ao revés, a alegada relação de emprego teria se encerrado no ano de 2006; e já nesse
mesmo ano de 2006 houve a propositura da ação e a condenação da reclamada no
pagamento de verbas rescisórias (evento10-pet3, págs.54/55).

Já  sentença proferida na Justiça Federal apóia-se nos corroborada pelos depoimentos das
testemunhas que confirmaram o efetivo labor da autora como empregada doméstica (auxiliar
de pessoa deficiente) pelo período alegado (Evento 36).

Conclusão: a sentença está em consonância não somente com o entnedimento da TNU
(súmula 31), mas também com o do STJ. Deve ser mantida quanto ao mérito.

5. DA CORREÇÃO MONETÁRIA: 
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que
refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-tributária, é
constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional “... na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos
efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, definiu,
quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC, para fins de
correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp
1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias, aplicava os
critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o STJ nos julgados
acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que segue: “...
Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida,
pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela
Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do
RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode ser
dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão, deverá a (1)
execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a respeito da
modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva do STF quando da
execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do
Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais (atualização
monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a
redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar,
em face da vedação ao fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda
Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o RE
870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão definitiva (do
STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese 2),
caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’), devendo
fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora não requerer a
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suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do débito nos termos
previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora), o Juízo a quo deverá
deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior
expedição de RPV complementar.

6. DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na sentença ao
fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir do término do prazo,
não assiste razão ao recorrente no pormenor.

O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que o prazo de 45 dias
previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento do benefício concedido
administrativamente e o prazo de 60 dias previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001 é para o
pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante requisição de pagamento, quando
não for o caso de expedição de precatório.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii) ser
iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida antecipatória, bem como (iii) o valor
máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo a multa diária a 8,85% desse valor.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
apenas para alterar o critério de correção monetária, nos termos explicitados no presente voto-
ementa, bem como para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença
em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336276v5 e do código CRC 4b739f64.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002368-98.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA CRISTINA PAIVA SOUZA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO apenas para alterar o critério de
correção monetária, nos termos explicitados no presente voto-ementa, bem como para reduzir
para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336277v2 e do código CRC 1b80226a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 291
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RECURSO CÍVEL Nº 5000957-20.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIANA LUCIA DE SOUZA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PERÍODO DE
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODOS DE
CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. SÚMULA 73 DA
TNU.

1.         Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS em face da sentença que o condenou a conceder à autora o benefício de aposentadoria
por idade (urbana), com cômputo do período em que esteve em gozo de auxílio-doença no
período de carência. Alega o recorrente que é inconcebível que se compute o período de
auxílio-doença como tempo de carência, tendo em conta que no período não há contribuição
do segurado, mas tão somente percepção de benefício pago pela autarquia e que pensar de
modo oposto importa em concluir que, além de ser responsável pelo benefício, compete ainda
à autarquia recolher o salário de contribuição do autor como se em atividade estivesse.
Sustenta que o conceito de carência tem ligação direta com contribuição, a teor dos arts. 24 e
27 da Lei nº 8.213/91. Diz, ainda, que o art. 29, § 5º, da mesma lei, não equipara o período em
que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade a salário de contribuição,
mesmo porque não poderia a lei ordinária contrariar os princípios constitucionais
contributivos e de segurança financeira da previdência social. Argumenta que, se nem mesmo
ao trabalhador rural foi assegurada a contagem do tempo de serviço não contributivo como
carência, não se pode querer computar ao segurado vantagem não concedida pela lei.

2.  A concessão do benefício de aposentadoria por idade pressupõe o preenchimento dos
seguintes requisitos: cumprimento do período de carência necessário, exigido na própria Lei
n° 8.213/91; idade mínima de 65 anos de idade para o sexo masculino e 60, para o sexo
feminino.                      

3.  Verifica-se que a recorrida nasceu em 29/08/1953 (Evento 1- RG4), portanto, completou
60 anos em 29/08/2013. De acordo com o artigo 25, II, da Lei 8.213/91, a carência necessária
para o benefício de aposentadoria por idade é de 180 contribuições (15 anos). 

4. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade,
sua duração será contada no cálculo do salário de benefício, conforme art. 29, § 5º, da Lei nº
8.213/91. Por outro lado, o artigo 55, II, da mesma lei, estabelece que o tempo de serviço
compreende, inclusive, o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
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5.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Por força do disposto
no art. 55 da Lei n. 8.213/1991, no cálculo da aposentadoria por tempo de serviço, "é
possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde
que intercalados com períodos contributivos" (AgRg no REsp 1.271.928/RS, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014; REsp 1.334.467/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013; AgRg no Ag 1.103.831/MG,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 03/12/2013) (REsp
201100796563, Rel. Des. Conv. Newton Trisotto, Quinta Turma,  DJE 15/05/2015) (g.n.)

6. Nesse sentido também é o entendimento da TNU, enunciado na Súmula 73: O tempo de
gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de
trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins
de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social.

7. No presente caso, os benefícios de auxílio-doença recebidos pela parte autora  (22/03/2001
a 30/11/2001) foram intercalados com períodos de contribuição, como se vê no Evento 1 -
CNIS 7. A sentença apurou o tempo de contribuição de 15 anos, 3 meses e 27 dias,
computando os períodos dos referidos benefícios, pelo que a autora fazia jus à aposentadoria
por idade na data do requerimento administrativo.

Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal do recorrente vencido.
Condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios de 10% das parcelas vencidas,
tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311199v5 e do código CRC 8409c5d3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000957-20.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIANA LUCIA DE SOUZA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311200v2 e do código CRC 2b9e86ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 292
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RECURSO CÍVEL Nº 5001635-04.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: WALTER SILVA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REAPOSENTAÇÃO. TESE FIXADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA
503 (DESAPOSENTAÇÃO). APLICABILIDADE.  PRECEDENTES
DESTA 1ª TR-ES E DO TRF DA 4ª REGIÃO. RECURSO
INOMINADO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de condenação do INSS ao cancelamento da aposentadoria por tempo
de contribuição atualmente percebida e imediata concessão de nova aposentadoria por idade,
sem devolução dos valores já recebidos.

Alega o recorrente que deseja renunciar ao benefício anterior, concedido em 06/01/1993,
obtido por tempo de contribuição, e requerer um novo, mas desta vez por idade, ou seja, sem
a utilização de nenhum período do beneficio a ser cancelado. Diz que a jurisprudência
reconhece que a aposentadoria consiste em direito patrimonial disponível, sendo possível a
respectiva renúncia e que o Tema 503 do STF tratou sobre desaposentação e não sobre
reaposentação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 503 da repercussão geral, em 27/10/2016,
fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente
lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão legal
do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da
Lei 8.213/1991.”

O art. 18, § 2º, da Lei 8.213/91 tem a seguinte redação:

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em
atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à
reabilitação profissional, quando empregado.

O referido dispositivo tem a intenção de impedir a cumulação de benefícios pelo segurado
aposentado ou o aproveitamento das contribuições posteriores à aposentação para alterar o
valor do benefício. Isso porque no período posterior à aposentação, o segurado que permanece
em atividade não apenas contribui para o RGPS, mas também recebe as prestações do
benefício, diferentemente do segurado que opta por postergar a aposentadoria e continuar
computando contribuições previdenciárias para o cálculo do futuro benefício.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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Nesse sentido, a tese fixada pelo STF mantém incólume a intenção da lei, ao impedir a
chamada desaposentação, ou seja, aproveitamento das contribuições anteriores e posteriores
à aposentação para fins de concessão de novo benefício.

A autora, contudo, pretende que se exclua da tese fixada pelo STF a situação do aposentado
que permanece ou retorna a atividade por tempo suficiente para auferir outro benefício de
aposentadoria, sem aproveitamentodas contribuições anteriores a primeira aposentação, ou
seja, a chamada reaposentação.

Apesar de haver diferença entre os dois institutos - aproveitamento das contribuições
anteriores à primeira aposentação no caso da desaposentação e não aproveitamento dessas
contribuições no caso da reaposentação - a semelhança entre eles ocorre na utilização das
contribuições realizadas após a primeira aposentação, exatamente o que é vedado pelo § 2º do
art. 18 da Lei 8.213/1991, declarado constitucional pelo STF.

Assim é que a falta de previsão legal para a reaposentação impede a sua concessão, tal como
ocorre com a desaposentação.

Registro que essa 1ª TR-ES já decidiu nesse mesmo sentido, quando julgou o Recurso
n. 5011157-89.2018.4.02.5001/ES. 

Outrossim, consigno que o TRF da 4ª Região também externou entendimento no sentido da
inviabilidade da "reaposentação". Eis o julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DESAPOSENTAÇÃO E REAPOSENTAÇÃO. RATIO
DECIDENDI DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE
AO CASO CONCRETO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 661.256/DF (Tema
503), submetido ao rito da repercussão geral, decidiu a questão constitucional que envolvia a
possibilidade de desaposentação e fixou tese contrária à pretensão da parte autora: No âmbito
do Regime Geral de Previdência Social, somente lei pode criar benefício e vantagens
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo
constitucional a regra do art. 18, §2º, da Lei nº 8.213/91. 2. No caso concreto, o julgamento
do pedido dependia do acertamento da mesma questão constitucional, sendo aplicável a ratio
decidendi do precedente em referência, incidente sobre as situações de desaposentação e de
reaposentação, diante do reconhecimento da constitucionalidade do §2º do art. 18 da Lei
8.213/91, que veda ao aposentado que permanece trabalhando ou volta a fazê-lo, o direito a
qualquer benefício adicional, salvo salário-família e reabilitação profissional. (TRF4, AC
5033384-60.2018.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado
aos autos em 07/08/2019).

Mantida a sentença, impõe-se a condenação do recorrente vencido em custas e honorários
advocatícios de 10% do valor causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º,
do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330885v12 e do código CRC 07cee867.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 293



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 482/508

5001635-04.2019.4.02.5001 500000330886 .V3 JES10621© JES10642

RECURSO CÍVEL Nº 5001635-04.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: WALTER SILVA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330886v3 e do código CRC 9e1cd440.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5000708-26.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANGELA MARIA PRATTI (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA: O
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ESTAVA SENDO PAGO POR FORÇA DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E VEIO A SER CESSADO APÓS
PERÍCIA ADMINISTRATIVA DE REVISÃO. POSSIBILIDADE, SEM QUE HAJA
AFRONTA À COISA JULGADA (ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
FATO). RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE.

A parte autora, em ação anterior, obteve provimento que condenou o INSS a conceder-lhe
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

O INSS cessou o pagamento do benefício, tendo em vista que "não foi constatada a
persistência da invalidez" (ev.1-anexo2).

Em face da cessação deste benefício concedido judicialmente, a autora ajuizou nova ação,
nomeada EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL (ev.1-inic1, p.1), na qual formulou o
seguinte pedido: 

Diante do exposto, é com a presente EXECUÇÃO DE SENTENÇA que o exequente a executa
para pedir o cumprimento da sentença, e pede a intimação ou citação pessoal da Requerida,
com urgência, para o cumprimento da sentença ou para que cumpra a decisão recursal e
pague/restabeleça integralmente a aposentadoria por invalidez, a partir da cessação, e
obedeça a coisa julgada material.

A sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito com base na seguinte
fundamentação:

Trata-se de ação de execução de sentença proposta por ANGELA MARIA PRATTI em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando que seja a ré compelida a
cumprir a sentença proferida nos autos da ação nº 2008.50.52.000057-8, devendo proceder à
reabilitação da segurada ou o restabelecimento do Auxílio - Doença / Aposentadoria por
Invalidez.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

É cediço que o interesse processual deve ser analisado levando-se em consideração os
seguintes aspectos: necessidade, utilidade e adequação da medida judicial utilizada.
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No presente caso, verifico não existir interesse/adequação na via judicial utilizada, devendo
eventual pedido referente ao cumprimento da sentença ser apresentado naqueles autos.

Na hipótese de a segurada pretender impugnar o ato de cessação e não reabilitação praticado
pelo INSS, deve ingressar com ação autônoma de restabelecimento do benefício e não com
pedido de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, REVOGO o despacho constante do evento 9 e DETERMINO A EXTINÇÃO
DO PROCESSO, sem RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO, alegando o que segue:

1 – O/A segurado, ora recorrente, tem interesse processual porque havia o pedido de
reabilitação ao pedir o 2 cumprimento da sentença, conforme exposto na petição inicial: Desta
forma, tendo em vista que a Requerida/executada não REABILITOU A SEGURADA e
descumpriu a sentença anexa, pede a citação ou intimação do executado para restabelecer a
aposentadoria por invalidez e determinar a reabilitação da segurada. ... Diante do exposto, é a
presente para requerer a intimação ou citação pessoal da Requerida, com urgência, o
cumprimento da sentença ou para que cumpra a sentença e pague integralmente a
aposentadoria por invalidez e realize a reabilitação da exequente. Por que propor nova
demanda contra o INSS se o segurado foi aposentado por invalidez e havia o direito adquirido
à época da concessão de ser reabilitado antes da cessação da aposentadoria? Estranho o
posicionamento de primeiro grau ao violar à legislação da época e deixar o segurado sem o
benefício previdenciário. As regras de Direitos Humanos são maltratadas pelo INSS que
sequer cumpre o dever de colocar no mercado o segurado reabilitado. O INSS não avalia as
condições pessoais do segurado, nem leva em conta as sequelas do segurado reconhecidas por
sentença judicial, conforme ocorreu na decisão desta Turma Recursal. Portanto, o segurado
ou a segurada não precisaria nesse momento propor demanda judicial se o INSS não fez o
dever de casa: reabilitação do segurado; propor ação judicial de revisão para cancelar a
aposentadoria por invalidez etc. 2 - Excelência, como se percebe, a aposentadoria que o INSS
intentou cancelar foi concedida por decisão deste Juízo e da Turma Recursal Federal. Impõe-
se a discussão, pois, sobre possibilidade de cancelamento, na esfera administrativa, de
benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente, por decisão já transitada
em julgado. 3 Não se ignora o que estabelece o artigo 101 da Lei n. 8.213/91, em vigor à
época da concessão do benefício, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995: Art. 101. O
segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeterse a exame médico a cargo da
Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e
tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são
facultativos. Ocorre que concedida a aposentadoria por invalidez (que, diferentemente do que
ocorre com o auxílio-doença, é benefício vocacionado, em princípio, à definitividade) como
resultado de processo judicial, o cancelamento somente pode se dar por decisão de mesma
natureza, nos termos do inciso I do artigo 505 do CPC. O INSS, portanto, até pode submeter o
segurado a revisões periódicas com o fito de constatar se houve ou não recuperação de sua
capacidade laborativa (artigos 101 da Lei 8.213/91 e 46 do Decreto 3.048/99). O
cancelamento do benefício, todavia, somente poderá ser determinado judicialmente, sob
pena de desrespeito à coisa julgada.  ...

II.        Fundamentação.

O STJ tem precedentes afirmando que "... não é possível a cessação administrativa dos
benefícios por incapacidade concedidos judicialmente, sob pena de violação à coisa julgada
material e desrespeito ao princípio do paralelismo das formas." (RESP 1.408.281-SC).
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Contudo, eles não foram proferidos na sistemática dos recursos repetitivos. Não há vinculação
a que as instâncias inferiores acatem tal tese.

A concessão de benefícios por incapacidade - seja ela efetivada pelo INSS ou judicialmente -
é analisada rebus sic stantibus. 

A incapacidade laborativa, em muitos casos, é um estado que pode ser alterado e
eventualmente pode cessar. 

Portanto, desde que tenha havido alteração fática - isto é, se o INSS eventualmente
constatar que uma pessoa readquiriu sua aptidão laboral, após ter recebido por um tempo
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez -, não há violação à coisa julgada formada
na ação que determinou o pagamento do benefício.

Nessa ordem, a TNU fixou a tese de que "a concessão judicial de benefício previdenciário
não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma
regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda.".  Essa tese foi recentemente
reafirmada, como se infere do julgado abaixo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA NO CURSO DA
DEMANDA. ART. 71 DA LEI 8.212/91. ART. 101 DA LEI 8.213/91. REAFIRMAÇÃO DA
TESE FIRMADA NO PEDILEF REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSCIAIA
50005252320124047114, NO SENTIDO DE QUE a concessão judicial de benefício
previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma
regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
PROVIDO.
(PEDILEF n. 0001545-17.2013.4.03.6310. Data da publicação: 28/02/2018)
 

Pelo exposto, divirjo da sentença, quando afirma que, em caso tal qual o presente, é
necessário executar a sentença nos próprios autos em que se deu a condenação (razão pela
qual extinguiu este feito sem julgamento do mérito).

Se o INSS cessou o pagamento da aposentadoria porque detectou que "não foi constatada a
persistência da invalidez." (cf. comunicação, ev.1-anexo2), a Administração detectou
alteração da situação de fato.

Tal ato administrativo deve ser questionado por nova ação judicial.

É inviável anular a sentença e prosseguir com o feito nesses autos, visto que a petição inicial
traz como causa de pedir a premissa de que o ato de cessação violou coisa julgada antes
formada - tese que restou ultrapassada no presente julgamento - e pede a execução da
sentença.

É necessário que haja questionamento a respeito das razões adotadas no ato de cessaçao, ou
seja: que se pleiteie o restabelecimento do benefício não porque houve violação da coisa
julgada, mas porque o estado de incapacidade (total ou parcial) estaria a perdurar.
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Nesse contexto, embora divirja da fundamentação da sentença, é inviável acolher a tese
recursal.

Registro que o desprovimento do recurso não impede a propositura de nova ação
questionando o ato de cessação. Com efeito, o desprovimento do recurso da autora
apenas implica na manutenção da parte dispositiva da sentença, com relação à qual não
há divergência desta Turma: a ação de execução de sentença que se propôs foi extinta
sem julgamento do mérito.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353301v2 e do código CRC 5312d62a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000708-26.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANGELA MARIA PRATTI (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353302v2 e do código CRC f98a93bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5010410-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MIDIA DE ASSIS TAVARES (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA, desde a cessação do benefício em 16/5/2019. 

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. 

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A Recorrente é portadora de TRANSTORNO AFETVO BIPOLAR, EPISÓDIO GRAVE ATUAL
DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS (CID 10 F31.4) e TRANSTORNO DE
PERSONALIDADE COM INSTABILIDADE EMOCIONAL (CID 10 F60.3), conforme
comprova a vasta documentação já devidamente colacionada aos autos e, ainda, a própria
perícia médica realizada em juízo.

Há quase 2 anos, portanto, a Autora é atormentada por graves crises de depressão transtornos
de personalidade. Inclusive, conforme demonstrado por toda a documentação médica e pelo
laudo médico judicial, elaborado pela médica psiquiatra, Dra. Thais Pereira Martins, a
Autora possui cicatrizes de automutilação por todo o corpo e já tentou tirar a própria vida.
Assim, necessita de vigilância 24 horas, haja vista o risco de suicídio, sendo recomendado
pela perita judicial até mesmo a internação psiquiátrica:

(...)

Portanto, não há que se falar em impossibilidade de conversão do auxílio-doença para
aposentadoria por invalidez, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Sob essa
ótica, conforme comprova toda a documentação médica, inclusive a perícia judicial, a Autora
encontra-se em tratamento constante há quase 2 anos e, ainda assim, não obteve qualquer
melhora no seu quadro. Além disso, os médicos não conseguem dar sequer uma estimativa
para o período necessário de recuperação. Tais perspectivas já demonstram o caráter
definitivo das moléstias.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...   In casu, realizada perícia com médica psiquiatra em 14/02/2019 (Evento 22, PERÍCIA1),
ficou constatado que a autora é portadora de depressão grave e transtorno de personalidade
Borderline, estando incapaz de exercer sua atividade laborativa habitual de técnica de
enfermagem por tempo indefinido.
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Segundo a perita, a requerente apresenta inúmeras cicatrizes de automutilação e humor
deprimido, labilidade afetiva, hipobulia e hipopragmatismo, necessitando de tratamento
psiquiátrico regular, com medicações adequadas e em doses plenas (antidepressivos,
antipsicóticos e estabilizadores de humor), bem como acompanhamento psicológico em regime
de hospital, 3 vezes por semana. Ainda de acordo com a expert, a autora precisa ser vigiada
24 horas por dia, pelo risco de suicídio, devendo, também, ser considerada a hipótese de uma
internação psiquiátrica.

Quanto à data de início, asseverou a psiquiatra que a periciada está incapaz de trabalhar
desde agosto de 2017, conforme cópias de prontuário e laudos prévios. Assim sendo, o auxílio-
doença deve ser restabelecido a partir da data que foi cessado (16/05/2019), haja vista a
continuidade da incapacidade laborativa da segurada.

Quanto à duração do benefício, destaco que, a despeito da incapacidade constatada ser de
duração indefinida, entendo que não seja o caso de se conceder a aposentadoria por invalidez.
Com efeito, a parte autora é portadora de doenças psiquiátricas, que podem ser tratadas com
fármacos e demais tratamentos psicológicos. Assim, me parece razoável que ela receba o
auxílio-doença inicialmente pelo prazo de 6 meses, com a ressalva de que o benefício poderá
ser prorrogado,  mediante pedido na via administrativa.

Nesse caso, destaco aqui que será garantido à segurada o recebimento do auxílio-doença até a
realização da perícia no INSS, conforme tese fixada pela TNU. Vejamos: "Por não vislumbrar
ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na
convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que levaram à
concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade,
firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à
edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos
previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação
dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b)
os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº
767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada,
sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício;
c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de
pagamento até a realização da perícia médica." (Tema 164)

Noutro giro, advirto que a prorrogação ou concessão de um novo benefício deverá ser
munida com comprovação de acompanhamento psiquiátrico mensal, bem como
apresentação da via da receita que pertence à paciente referente aos meses de benefício
implantando.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando o
Réu a:

a) restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença da parte autora a partir
de 16/05/2019 (cessação do NB 623.740.487-6), devendo este ser mantido pelo prazo de 6
meses a contar da sua implantação;

b) pagar as parcelas atrasadas entre a DIB e a implantação, observando os créditos
porventura gerados até a data da efetiva expedição do RPV.

...
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: técnica de enfermagem                            

Data de nascimento: 06/01/1990 (Evento 1 - ANEXO2 - fl. 4)                                  

Grau de escolaridade: ensino superior incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1 - ANEXO3.

Benefícios concedidos administrativamente ou judicialmente:

(i) de 12/9/2017 a 30/12/2017; 

(ii) de 16/2/2018 a 23/5/2018.

(iii) de 16/7/2018 a 19/1/2020

2. A perícia do juízo constatou que a autora é portadora  de depressão grave e transtorno de
personalidade Bordeline. A perita constatou a existência de inúmeras cicatrizes de
automutilação e humor deprimido, labilidade afetiva, hipobulia e hipopragmatismo. Concluiu
que a autora não tem aptidão para o exercício da sua atividade habitual de técnica de
enfermagem, em razão dos sintomas e da natureza da função por tempo indeterminado
(Evento 22 - Perícia1).

O perito qualificou a incapacidade como sendo de duração indefinida, ao responder o quesito
n. 11, verbis:

11. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como
temporária, definitiva ou de duração indefinida?

 - incapacidade temporária = a recuperação é possível dentro de prazo previsível

 - incapacidade definitiva = a recuperação é impossível 

- incapacidade de duração indefinida = a recuperação é imprevisível 

Incapacidade de duração indefinida.

O perito entendeu, destarte, ser imprevisível se há ou não possibilidade de recuperação.

Nota-se que o quesito foi objetivo ao extremo, ao predicar as três diferentes incapacidades
quanto ao aspecto temporal. 

Mas sequer o INSS desce a tal minúcia.
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Com efeito, o "Manual de perícia médica da Previdência Social" 1 indica apenas duas
"durações" da incapacidade laboral: temporária e indefinida. É o que se infere de seu item
4.2.2: 

4.2.2 – Quanto à duração a incapacidade laborativa pode ser temporária ou de duração
indefinida a) considera-se temporária a incapacidade para a qual se pode esperar
recuperação dentro de prazo previsível; b) a incapacidade indefinida é aquela insuscetível de
alteração em prazo previsível com os recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis à
época.

O mesmo manual,  no item 4.3, afirma que, havendo incapacidade de duração indefinida,
deve ser concedida a aposentadoria por invalidez:

4.3 – A invalidez pode ser conceituada como a incapacidade laborativa total, indefinida e
multiprofissional, insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, que corresponde à
incapacidade geral de ganho, em conseqüência de doença ou acidente.

Na linha do exposto, nota-se que o próprio INSS, quanto à duração, classifica a incapacidade
laborativa pode em temporária ou de duração indefinida. Considera-se temporária a
incapacidade para a qual se pode esperar recuperação dentro de prazo previsível. Já a
incapacidade indefinida é aquela insuscetível de alteração em prazo previsível com os
recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis à época. Quando a incapacidade é
temporária, o segurado faz jus a auxílio-doença. Quando a incapacidade é de duração
indefinida, tem direito à aposentadoria por invalidez.

A insusceptibilidade de reabilitação profissional deve ser associada à constatação da
incapacidade total indefinida. Exigir a configuração de incapacidade definitiva é exagerado,
até porque, no plano hipotético, é sempre possível que o avanço da medicina possa
futuramente disponibilizar mecanismos para a superação de doenças atualmente consideradas
incuráveis.

O recurso deve ser provido.

III.      Conclusão.

Defiro o requerimento de concessão da gratuidade da justiça.

O recurso da parte autora deve ser provido, razão pela qual CONDENO o INSS a pagar-lhe
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Fixo a DIB na data da perícia judicial, ou seja, em 14/2/2019.

Mantenho a condenação estipulada na sentença, devendo o auxílio-doença nela concedido ser
convertido em aposentadoria por invalidez na DIB acima indicada.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353261v10 e do código CRC 6b3fda09.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
 

1. disponível em https://www.google.com/search?
q=incapacidade+de+dura%C3%A7%C3%A3o+indefinida&rlz=1C1GCEU_pt-
BRBR849BR849&oq=incapacidade+de+dura%C3%A7%C3%A3o+indefinida&aqs=chrome..69i57.4558j1j7&sourceid=c
hrome&ie=UTF-8
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RECURSO CÍVEL Nº 5010410-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MIDIA DE ASSIS TAVARES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353262v2 e do código CRC fd4e9041.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000596-66.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS NEVES MACHADO ARRUDA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "... Conceder
o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em 15/02/2019 e com
DIP na presente, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação;" (ev.22).

Em seu recurso, o INSS PEDIU o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, a fim de que o INSS não seja obrigado a
efetuar nova perícia administrativa antes da cessação do benefício, no caso de o segurado
não efetuar pedido de prorrogação, fixando-se a DCB expressamente, bem como revogar
eventual multa prevista nesse ponto;

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias ÚTEIS;

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária;

d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus
valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 23/01/1972 

Profissão: DIARISTA 

Grau de Instrução: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

2.  DCB.
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O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n.  0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164):

"Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que
levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por
unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da
MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e
demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS,
para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º
13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a
realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."

O perito fixou prazo mínimo de 6 meses para recuperação.    A perícia foi realizada em
2/4/19.

O prazo fixado pela perícia já escoou.

Por critério de segurança jurídica -  visto que a sentença gerou na parte a expectativa
legítima (legítima porque prevista na sentença) de não ter o benefício cessado sem que
houvesse, previamente, uma perícia administrativa -, fixo a DCB em 45 dias após a sessão de
julgamento; ou seja, no dia 2/12/2019.

3. Multas.

 

A sentença determinou a implantação do benefício em 30 dias sob pena de multa diária de
500 reais. Considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a multa
diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a metade do valor do
benefício.  Em face do exposto, a referida multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00
(cem reais) por dia de atraso.

Multa relativa à obrigação de não cessar o benefício sem previamente sujeitar a autora a
uma nova perícia administrativa.

Por conseqüência do que restou deliberado anteriormente (considerou-se válida a incidência
dos §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei 8.213/91), excluo essa multa fixada na sentença.

4. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para cumprimento da
antecipação de tutela (implantação do benefício).
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No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

 

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para:

i) fixar DCB em 2/12/19;

ii) reduzir a 1ª multa e excluir a 2ª multa (item 3).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353303v4 e do código CRC df928d03.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000596-66.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS NEVES MACHADO ARRUDA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353304v2 e do código CRC fc71f6e0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5019383-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANDRECI PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez, concedida em 2004.

No recurso, alegou o que segue:

MM. Juízo desde 2001 o Autor restava afastado de suas atividades laborativas em virtude de
ter sofrido um aneurisma cerebral. Desta data em diante, o Autor não voltou mais para suas
funções laborativas, tendo em vista que, apesar de ter passado por cirurgia exitosa, o Autor
nunca mais foi o mesmo. Restaram-lhe sequelas, como insônia, alteração na fala,
esquecimento e cefaleia crônica severa. Além dessas sequelas pós aneurisma, também sofre
com a hipertensão arterial que lhe obriga a se dirigir ao Posto de Saúde mais próximo de sua
residência, para fazer uso de medicação intravenosa, eis que a medicação via oral, nem
sempre funciona. Os laudos médicos e receituários anexados aos autos emitidos pelos médicos
que acompanham seu tratamento na Unidade de Saúde da Prefeitura de Vitória e no
ambulatório de psiquiatria do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE
MORAIES - HUCAM, dão conta que ele faz uso de medicação controlada e apresenta quadro
de insônia, cefaleia e alterações da fala.

...

Excelências, o Recorrente restou afastado de toda e qualquer atividade laborativa desde o
final do ano de 2001, quando teve um aneurisma rompido em sua cabeça. Foram mais de 17
anos de afastamento. A empresa onde ele trabalhava, ARLETE GATTI MARTINS, CNPJ
02.650.831/0001-34, fechou suas portas há muitos anos. Não se tem notícias de seu paradeiro.
E sua CTPS baixada em 02/07/2004, data de sua aposentadoria por invalidez – NB 32
1003203113. Como se sabe, com a aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho deve
restar suspenso e, após a cessação da aposentadoria por invalidez a empregadora é obrigada
a receber o segurado nas suas atividades habituais ou em outra atividade que seja compatível
com suas limitações clínicas. No caso do Recorrente a empregadora deu baixa em sua CTPS e
há muitos anos fechou suas portas. O Recorrente não tem qualquer qualificação técnica, se
encontra com 53 anos de idade e afastado do mercado de trabalho desde 2001. Não tem
Excelência a mínima condição de retornar ao mercado de trabalho, para garantir sua
sobrevivência.

II.        Fundamentação.
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1.Dados da parte autora.

Profissão:      balconista, servente, copeiro (ev.1-ctps7); chapeiro (cf. laudo).

Data de nascimento:         4/2/1967                         

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

2.  O autor recebeu auxílio-doença de 30/01/2003 a 01/07/2004. Foi aposentado por invalidez
em 02/07/2004. 

Após o INSS constatar recuperação laboral, o autor se encontra recebendo as mensalidades de
recuperação. 

A DCB está prevista para 15/12/2019.

3. A perita do Juízo apontou que o autor padece de "Cefaléia, História de aneurisma cerebral,
Hipertensão, Diabetes mellitus, Insônia" (n. 1). Indagada sobre a existência de incapacidade, a
perita afirmou que o autor se encontra apto para a função habitual de chapeiro; a resposta tem
o seguinte teor (n.6, ev.31):

Sim. Embora tenha sido confirmado o diagnóstico de cefaléia crônica, não há evidências de
que tal patologia seja de caráter incapacitante. O autor está em uso de medicação profilática
em baixa dose (amitriptilina), sugerindo a resposta terapêutica positiva. Além disso, não
encontro dados que possam levar ao entendimento de maior severidade álgica, tais como:
episódios de exacerbação, com necessidade de atendimento médico de urgência e/ou
caracterização em laudo de refratariedade clínica. 

No que diz respeito ao passado de aneurisma cerebral, a clipagem foi bem sucedida, levando à
completa resolução do quadro.

O laudo de médico assistente de 7/8/18 afirma que o autor "apresenta cefaléia crônica diária";
tem histórico de aneurisma (2001); alterações sequelares com encefalomalácia e gliose nos
lobos frontais (ev.1-laudo9, p.9). Nada refere sobre incapacidade.

A única prova sobre incapacidade é o laudo pericial, cuja conclusão é desfavorável à
pretensão.

Não há prova da manutenção do estado de incapacidade.

Mantenho a sentença.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Condeno a parte autora em custas e em
honorários (10% do valor da causa), cuja execução fica SUSPENSA pelo deferimento da
assistência gratuita.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353249v6 e do código CRC 3cffef91.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5019383-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANDRECI PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353250v3 e do código CRC 015c7fb1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5002813-22.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARILENE JESUS DA SILVA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA "... desde 08.09.2017, data da cessação
administrativa, devendo ser mantido pelo prazo de 18 (dezoito) meses, contados da data da
reimplantação do benefício." (ev.54).

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte
autora aduziu o que segue:

2. INCAPACIDADE TOTAL DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO
LABOR. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. LAUDOS E EXAMES
APRESENTADOS. DOENÇAS E INCAPACIDADE CONFIRMADAS EM LAUDO PERICIAL.
A Autora, ora Recorrente, apresentou situação de incapacidade para o desempenho de suas
atividades laborativas. Conforme conteúdo probatório que lastreia o caderno processual,
restou evidente que a Recorrente apresenta incapacidade de longa data, que a impossibilita de
exercer qualquer atividade laboral definitivamente, principalmente a sua atividade habitual.
Não somente os laudos e exames apresentados pela Recorrente no indicam a sua
incapacidade.  ...    No laudo pericial não restam dúvidas que a Recorrente permanece inapta
para exercer atividade habitual e qualquer outra, vejamos: 7. A pessoa examinada tem aptidão
física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento
alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por
quê? Não. Apresenta evidente redução de força para o trabalho até mesmo de pequena
intensidade. Nobre Julgadores, estamos diante de um caso em que há comprovada limitação,
pois conforme resposta do quesito acima, qual indivíduo com REDUÇÃO DE FORÇA ATÉ
MESMO DE PEQUENA INTENSIDADE poderá exercer alguma atividade física? –
Nenhum!  Vale ressaltar que a autora não tem capacidade de realizar trabalho de pequena
intensidade, ou seja, inapta para toda e qualquer atividade laborativa. Restou comprovado nos
Autos, e pelo próprio perito, que a incapacidade laboral da Recorrente PERMANECE e é
definitiva. Vejamos o que concluiu o i. perito: 12. Na hipótese de ausência atual de
incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se houve incapacidade para o trabalho no
passado? Em qual período? Há INCAPACIDADE DEFINITIVA para o trabalho. Ressaltamos
que a insurgência da Recorrente é quanto à incapacidade ser temporária sendo submetida a
tratamento. Diferente do que concluiu a sentença, o perito afirmou que a Recorrente está
definitivamente incapacitada para exercer qualquer atividade, principalmente a sua atividade
habitual. Ora, o MM Juízo a quo entendeu ser “prematuro a concessão de aposentadoria por
invalidez” considerando a Autora pessoa jovem (37 anos de idade) que pode recuperar sua
capacidade laboral.
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II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:   auxiliar de serviços gerais (ev.1);  do lar (ev.52); feirante (laudo, ev.35)

Data de nascimento:    15/4/82                              

Grau de escolaridade: ?

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  O perito do Juízo, médico neurologista, diagnosticou miopatia sem etiologia definitiva
(ev.35, n.2); afirmou que a autora não tem aptidão laboral porque "Apresenta evidente
redução de força para trabalho até mesmo de pequena intensidade." (n.7); afirmou que há
incapacide definitiva; afirmou, ainda, que não há possibilidade de reabilitação no momento
(ns. 12, 13 e 16).

Em face da firme convicção pericial no sentido da incapacidade definitiva e da
impossibilidade de reabilitação, o recurso deve ser provido.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido, razão pela qual CONDENO o INSS a
CONVERTER o auxílio-doença concedido na sentença em APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ  com DIB em 18/10/2018 (data da perícia judicial).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR  PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353281v4 e do código CRC 153507e8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002813-22.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARILENE JESUS DA SILVA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353282v2 e do código CRC baaae306.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000975-29.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LAURA CHAVES DE RESENDES (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

2. NULIDADE DE SENTENÇA. QUESITOS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE DE
RESPOSTAS TÉCNICAS AO DESLINDE DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ao
impugnar o laudo pericial confeccionado pelo Dr. Lomanto Denadai, a então Autora formulou
quesitos complementares, conforme evento 20. A sentença indeferiu todos os pedidos de
esclarecimento. Dessa forma, a ausência de respostas aos quesitos complementares configura
o cerceamento de defesa da Autora, que se vê impossibilitada de comprovar sua incapacidade.
Assim, requer a anulação da sentença, para que seja o Perito Dr. Lomanto Denadai, intimado
para responder aos quesitos complementares formulados.

3. REFORMA DA SENTENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. GRAVIDADE E
NATUREZA DAS DOENÇAS. ...    Inobstante a confirmação da doença, o Ilustre perito não
identificou a incapacidade laborativa da Recorrente, o que não prospera, pelas próprias
afirmações do perito acima transcritas e demais considerações que passamos a fazer. O perito
não confirmou o diagnóstico da doença da Recorrente, não reconheceu a incapacidade
laborativa da mesma, inobstante vasto conteúdo probatório em sentido contrário acostado aos
Autos. Em que pese o perito tenha negado a existência das doenças que a Recorrente é
portadora, os laudos e exames realizados pela Requerente indicam realidade diferente, mais
desfavorável à obreira. Quanto aos laudos e exames apresentados pela Autora, ora
Recorrente, ao evento 1, LAUDO 7, pagina 2, datado em 14/05/18, o mesmo analisa de forma
mais detalhada o grave quadro clinico da Autora, vejamos: “Paciente trazida pelo esposo e
pela irmã. História de tto já há longa data, atualmente em acompanhamento com dr. Márcio
Gabrielli, no CRE. Em uso de Carbolitium, Ácido Valproico, Risperidona, e Clonazepan.
Segundo a irmã, está há aprox. em reagudização. Pacte logorreica, humor exaltado, lábil algo
histriônica. Segundo a irmã, “está desmaiando direto”. Dificuldades com o sono discurso
predominantemente religioso”. O laudo do evento 1, laudo 7, página 4, datado em 17/05/16,
assim asseverou: “paciente trazida do PA da Serra, com relato de episódio conversivo
dissociativo no estabelecimento de saúde. Deu entrada no ps chorosa e gritando.
Refere insônia e tratamento para “depressão”, diz que os traficantes estavam fazendo festa
funk na frente de sua casa e ela é evangélica, por isso está nervosa. HPP: HAS e DM”.
Analisando criteriosamente o quadro clínico da Recorrente, resta evidente a existência das
doenças indicadas e a situação de incapacidade, visto que são vários sintomas, causas e
situações que furtam a tranquilidade e a cognição da Recorrente. Verificando o CID (Cadastro
Internacional de Doenças) indicado pelos médicos, podemos afirmar que o quadro clínico da
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Autora é de longa data: CID. F311 TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL
MANÍACO SEM SINTOMAS PSICÓTICOS.” Como dito alhures, há vasta documentação que
indica e comprova a incapacidade da Recorrente. Embora o perito tenha indicado que a
doença da Recorrente não esteja “ativa” há no caderno processual elementos que indicam que
os transtornos mentais da Recorrente são de natureza grave, que mesmo após tratamento
medicamentoso a mesma não obteve melhora expressiva. Vale frisar Excelência, que diante da
gravidade das doenças da Recorrente, a mesma faz uso de vários medicamentos fortíssimos,
que inevitavelmente também lhe causam efeitos colaterais incapacitantes. A Recorrente fez o
requerimento administrativo em 07/01/15, sendo o mesmo indeferido. Conforme se apura nos
Autos, temos que as patologias que resultam na incapacidade da Recorrente foram
diagnosticadas há praticamente 4 (quatro) anos.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 08/06/1960

Escolaridade: 2ª Série. 

Formação técnico profissional: diarista (ev.1); "Não consta" (cf. laudo, ev.11)

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: não há.

2.         Alegação de nulidade

O mero indeferimento de quesitos suplementares não é causa hábil para configurar
cerceamento de defesa.

No âmbito dos Juizados Especiais, o juiz tem o poder de limitar a produção probatória
excessiva ou impertinente, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95, verbis:

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que
não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas,
impertinentes ou protelatórias.

Para além disso, não basta alegar, abstratamente, que há nulidade porque houve indeferimento
dos quesitos complementares. O reconhecimento da nulidade importa, necessariamente, na
indicação e comprovação de que houve prejuízo.

À luz de tal contexto, julgando suficiente o que consta no laudo pericial, inexistiu
cerceamento de defesa.

3. Mérito.

Não há laudos de médico assistente.

Em ev.1-laudo7, há 3 documentos intitulados "diagnóstico de tratamento" onde consta a sigla
HDA, ou seja, "história da doença atual", e o tratamento indicado; há um receituário; e há 3
documentos nomeados "ficha de urgência em saúde mental - HEAC" (Hospital Estadual de
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Atenção Clínica), indicando que a autora recebera alta após consulta e medicação (em 2) e
após consulta (um caso).

A autora não produziu prova no sentido de que estivera - ou está - incapacitada. Há apenas
prova indicativa das patologias e do tratamento que estaria fazendo.

A prova que resta sobre o fato probando - incapacidade laboral - é o laudo pericial, que
apresenta fundamentação suficiente e cuja conclusão é desfavorável à pretensão formulada.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353297v3 e do código CRC 4e884087.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000975-29.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LAURA CHAVES DE RESENDES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353298v2 e do código CRC 133e8ac2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5001114-78.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PINTO (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

2. DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE
PROFISSIONAL A Recorrente padece de graves problemas devido a HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTEMICA, DIABETES MELLITUS TIPO II, OSTEOFITOS EM JOELHOS
DIREITO, BURSITE, ESPORÃO DE CALCÂNEO DIREITO (CID I10, E14, M25.7, M77.3,
E78.8, M51), conforme é possível verificar nos laudos médicos juntados ao processo. Vale
ressaltar ainda que todos os profissionais que vem acompanhando o estado clínico na parte
autora sugeriram o afastamento das atividades laborativas, conforme é possível verificar a
seguir:    ...      Insta salientar ainda que o requisito da incapacidade deve ser analisado
também sob os aspectos sociopessoais. Nesse sentido, antes de ficar incapacitada, a Autora
garantia o seu sustento exercendo a atividade de FAXINEIRA E BABÁ. Ocorre que devido às
limitações funcionais, a idade avançada (59 anos) e a baixa escolaridade (5ª série), a
Demandante não possui as mínimas condições de voltar a trabalhar, o que compromete não só
o seu sustento, como também os de seus familiares. Lamentavelmente, a sentença proferida
pelo douto Juízo de primeira instância, se fundamentou exclusivamente em uma perícia
notoriamente superficial, razão pela qual merece ser revista, por repetir o vício do laudo, já
que a argumentação nela exposta não expressa à identidade fática do caso em comento. Nesse
sentido, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos. Diante disso, ou seja, da contrariedade dos laudos
periciais, caberia ao nobre magistrado valer-se de outros elementos para solucionar a causa,
tais como a documentação médica apresentada ou, ainda, interpretar de forma razoável o
referido laudo, concluindo que o ora Recorrente não reúne condições de exercer sua atividade
profissional em virtude de seu atual estado de saúde.

I.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data Nascimento: 25/10/60

Escolaridade: Até a 5ª série
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Profissão: Faxineira e babá

2. A autora recebeu benefício de 30/03/2016 até 21/02/2018.

Os laudos particulares apresentados foram emitidos em 15/2/18 e 29/3/16 (ev.1-laudo7 e ev.1-
receit8).

Ambos são anteriores à DCB. Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB
não se prestam para comprovar que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a
cessação do benefício.

Ainda que não fossem anteriores à DCB, ambos referem apenas às patologias da autora, não à
existência de incapacidade laboral, que é o ponto a ser provado.

O laudo pericial apresenta fundamentação adequada. O perito consignou o seguinte:

A autora relata ter dor no ombro esquerdo, pernas e coluna há 2 anos. Foi ao médico e fez
tratamento com antiinflamatórios e fisioterapia. Foi ao INSS e recebeu o benefício por
aproximadamente 1 ano, até março de 2018. Atualmente queixa dor no ombro esquerdo e na
coluna. Não está em tratamento. Usa medicamentos hipertensão e diabetes.

Ou seja: o perito consignou que a autora não estava realizando tratamento para a patologia
ortopédica, dado que, por si só, é suficiente para cessar o pagamento de benefício (art. 101 da
Lei 8213/91).

O Perito apresentou a seguinte conclusão:

A autora apresenta processo degenerativo compatível com sua faixa etária, com queixas de
dor na coluna, ombros e pernas. Apresentou exames que demonstram artrose leve da coluna e
não apresenta sinais de compressões radiculares. Apresentou exames do ombro demonstrando
artrose acrômio-clavicular e tem mobilidade normal. Não há incapacidade laboral.

O único elemento de prova que referiu ao fato probando (incapacidade laboral) é o laudo
pericial, que tem fundamentação adequada e cuja conclusão é desfavorável à pretensão.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353293v3 e do código CRC 098f189d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001114-78.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PINTO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353294v2 e do código CRC b72613be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001890-78.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LENI DE SOUZA LIMA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

2. DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE
PROFISSIONAL 

A Recorrente padece de graves problemas devido a TRANSTORNOS DISSOCIATIVOS,
SOMATOFORMES E MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO, PADECENDO TAMBÉM DE
FIBROMIALGIA E DOENÇA PELO VÍRUS DA IMONODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)
(CID F44, F45, F41,2, B24). Em decorrência disso faz uso de fortes medicações anti-
retrovirais desde 2014, porém, seu estado de saúde tem se agravado. Insta registrar que a
Autora encontra-se em tratamento psiquiátrico e faz uso também de medicação psicotrópica
diariamente, pois apresenta um quadro de ansiedade exacerbada, oscilações de humor, surtos
psicóticos, vertigens importantes ainda não controladas com medicação, episódios de
despersonalização e desrealizações esporádicas, choro fácil, comorbidade ortopédica e
infectológica, sem condições de trabalho do ponto de vista psiquiátrico por período ainda
indeterminado até melhora, conforme é possível verificar no laudo médico a seguir
colacionado:   ...

As doenças psiquiátricas desenvolvidas pela parte autora estão diretamente interligadas com o
diagnóstico da SIDA. No site de publicações cientificas http://www.scielo.br/, há informações
importantes que corroboram a interligação entre essa doença e a SIDA:  ...

Insta salientar ainda que o requisito da incapacidade deve ser analisado também sob os
aspectos sociopessoais. Nesse sentido, antes de ficar incapacitada, a Autora garantia o seu
sustento exercendo a atividade de DIARISTA. Ocorre que devido às limitações funcionais, a
idade avançada (58 anos) e a baixa escolaridade (4ª série), a Demandante não possui as
mínimas condições de voltar a trabalhar, o que compromete não só o seu sustento, como
também os de seus familiares. Lamentavelmente, a sentença proferida pelo douto Juízo de
primeira instância, se fundamentou exclusivamente em uma perícia notoriamente superficial,
razão pela qual merece ser revista, por repetir o vício do laudo, já que a argumentação nela
exposta não expressa à identidade fática do caso em comento. Nesse sentido, o juiz não está
adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos.
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II.        Fundamentação.

1.   Dados da parte autora.

Data de nascimento: 21/03/1961 

Escolaridade: 4ª série do ensino fundamental.

Profissão: diarista.

2.  A inicial afirma que o autor padece de "Transtornos dissociativos, somatoformes e misto
ansioso e depressivo, padecendo também de Fibromialgia e Doença pelo Vírus da
Imonodeficiência humana (HIV)( CID F44, F45, F41,2, B24),...". 

3.   Há um laudo médico de 31/10/18 afirmando que a autora não se encontra em condições de
trabalho sob o ponto de vista psiquiátrico "até possível melhor recuperação" (ev.1-laudo8).

Contudo, o laudo pericial declinou um minucioso exame mental e físico e excluiu a
configuraçao de incapacidade, seja por conta da patologia psiquiátrica, seja por conta das
comorbidades; eis o que disse o perito:

A autora compareceu para exame em bom estado geral, lúcida e orientada no tempo e no
espaço, com humor deprimido, pensamento bem elaborado e cognitivo, atitude cooperativa e
amigável. Deambulação livre, bons cuidados com higiene pessoal, cabelos e sobrancelhas
tingidos recentemente, cabelos bem penteados e presos, bons cuidados com as vestimentas,
manteve boa postura e olhar fixo no examinador respondendo a todos os questionamentos com
calma, de forma educada e com boa cronologia. Durante o exame pericial não apresentou
comportamento atípico ou patológico. Informou que o ex-companheiro transmitiu HIV para
ela em seguida a abandonou e exigiu uma quantia elevada de dinheiro na época.
Diagnosticada com HIV em 2014, sic. Declarou também que continua trabalhando
normalmente e faz em média 03 faxinas por semana. Nega internações por descompensação
do HIV e relata hipertensão arterial, transtorno de ansiedade e depressão, faz
acompanhamento psiquiátrico particular. Ao exame pericial apresentou-se sem sinais
flogísticos ou distrofia muscular. Sem alterações ao exame clínico e aos testes periciais. Mãos
calejadas e com hiperceratose, especialmente em mão esquerda.

O laudo está adequadamente fundamentado, ao passo que a fundamentação dos atestados
referidos é muito sucinta. Para além disso, tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo
que o médico assistente não o é. Dentro do contexto exposto, havendo disparidade entre a
conclusão do médico perito e do médico assistente a respeito da existência da incapacidade,
deve o Juízo optar pela conclusão do médico perito.       

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
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do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353289v9 e do código CRC 30143ab5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001890-78.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LENI DE SOUZA LIMA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353290v2 e do código CRC e22a95c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0022185-11.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADENILSON ANTONIO DA COSTA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

No caso dos autos a fundamentação trazida na sentença é claramente deficiente, pois se
limitou a afirmar que o laudo pericial seria suficiente para dirimir a contenda, sem indicar,
ainda que sucintamente, seus motivos frente as moléstias do Recorrente.

Embora o I. Magistrado tenha indicado que não vislumbrou elementos capazes de infirmar o
atestado pelo médico-perito, em nenhum momento mencionou NENHUM dos laudos
acostados pelo Recorrente, uníssonos no sentido de que o mesmo se encontra incapaz. Não
abordou também a impugnação ao laudo pericial, em virtude de ter sido realizado por
médico não especialista nas moléstias sofridas pelo Recorrente. Sequer mencionou.

...

Ademais, o ora Recorrente impugnou o laudo pericial requerendo a realização de nova perícia
tendo em vista a necessidade de avaliação de suas patologias por perito especialista nas
doenças que o acometem, entretanto o Douto Juiz a quo, ignorando as particularidades do
caso em comento, sequer analisou tal pedido, afirmando que não há qualquer vício capaz de
invalidar o laudo pericial. Deficiente, portanto, a fundamentação suscitada na sentença.

...

Não obstante o inegável conhecimento técnico do profissional, a conclusão do laudo pericial
no sentido de que o Recorrente se encontra capacitado para exercer atividade laborativa
encontra-se equivocada, pois dissociada da realidade vivida pelo mesmo, bem como dos
exames juntados aos autos.

...

No caso em apreço, é forçoso reconhecer que o laudo pericial realizado pelo I. Perito
nomeado nestes autos não foi suficiente para analisar as patologias do Recorrente, porquanto
o mesmo é especialista em Medicina do Trabalho, especialidade totalmente avessa às doenças
do Recorrente.
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O quadro de dor articular (CID M25.5), gonartrose (CID M17), transtornos de discos
lombares (CID M51.1), dor lombar baixa (CID M 54,5), espondilolistese (CID M43.1),
fibromatose de fáscia plantar (CID M72.2), esporão de calcâneo (CID M77.3), dentre outras
enfermidades, deveria ser averiguado por médico especialista em tais moléstias, vez que
qualquer outro profissional não possui o mesmo aprofundamento técnico que um
especialista. Sem sombra de dúvidas há uma limitação lógica e de natureza ética que deve
afastá-lo de casos além de sua especialidade.

...

In casu, o Recorrente já é uma pessoa de meia idade, que sempre laborou em labores
estritamente braçais e pesados. Além disso, não possui qualquer tipo de qualificação. Muito
pelo contrário, sequer possui o ensino fundamental completo.

Forçoso concluir que ao emanar o entendimento de que o Recorrente não apresenta
incapacidade ou restrição laborativa para a função de vendedor, o I. Perito não considerou
que o Recorrente estaria exposto a andar longas distâncias para pegar ônibus, subir e descer
as escadas do coletivo, andar em ônibus lotados, tendo que se equilibrar durante o trajeto, etc.
Estas condições são extremamente desfavoráveis à sua recolocação no mercado de trabalho.

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...

O laudo pericial produzido por médico do trabalho apresentado no evento 16 aponta no
sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial esclarece que,
ao exame físico, a parte autora apresentou hérnia umbilical e lesão em joelho direito, porém
não apresenta no momento manifestação clínica que seja incompatível com o trabalho
exercido. 

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os
demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Com efeito, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo probatório
coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o atestado pelo
médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias geram a
incapacidade do requerente para o trabalho.

Mesmo diante da divergência entre os atestados médicos apresentados pela parte autora e a
prova pericial, não há no presente caso qualquer vício capaz de invalidar o laudo pericial.

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente por uma
das partes equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, ao passo que o laudo pericial se
caracteriza como elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial e da
ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito
Santo: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.
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Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa da parte autora, sua
pretensão não encontra amparo na legislação pátria, sendo a improcedência do pleito autoral
medida que se impõe.

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: Vendedor de salgados, conforme laudo pericial.  

Data de nascimento: 06/02/1970                        

Grau de escolaridade: Ensino fundamental incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1 - OUT7, fl. 6 -
atesta necessidade de afastamento do trabalho por 15 dias, a partir de 07/07/2016.

2. A sentença apresenta fundamentação suficiente. Não há razão para acolher a preliminar de
ausência de fundamentação.

3. Alegação de cerceamento de defesa: médico especialista.

Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na especialidade médica pertinente
à doença da qual se queixa o segurado. Trata-se, porém, de mera preferência. Salvo casos
excepcionais, o médico inscrito no órgão de classe competente tem habilitação técnica legal
para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica afetas a qualquer
especialidade, ainda que não tenha competência para conduzir o tratamento do paciente. Por
esse motivo, como regra geral esta 1ª TR-ES considera válido o laudo emitido por médico que
não possui especialização na patologia apresentada pelo periciando. Tal posicionamento
encontra amparo na jurisprudência da TNU. Com efeito, ao julgar o PEDILEF
200972500071996, a TNU definiu que “a realização de perícia por médico especialista só é
necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de
doença rara,...” (TNU, PEDILEF 200972500071996. DOU de 01/06/2012). Esse
entendimento foi reiterado pela TNU em 2015, quando do julgamento do PEDILEF
201151670044278 (DOU de 09/10/2015).

A parte autora alegou, no recurso, que porta gonartrose (CID M17), transtornos de discos
lombares (CID M51.1), dor lombar baixa (CID M 54,5), espondilolistese (CID M43.1),
fibromatose de fáscia plantar (CID M72.2), esporão de calcâneo (CID M77.3)

Não se trata de doenças raras.

Logo, não é necessário designar perito que possua especialização na área da ortopedia. Sob tal
enfoque, não há nulidade.

3. O autor recebeu auxílio-doença no período de 07/07/2016 a 13/09/2016 (Evento 35-
OUT24, fl. 14).
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Não há atestados médicos posteriores à DCB. 

Laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

O laudo antes referido (ev.1-out7, fl.6) atesta necessidade de afastamento em razão de cirurgia
de hérnia umbilical e epigástrica.

Não há nenhum elemento probatório apto a infirmar a conclusão do perito judicial. 

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Defiro o requerimento de concessão da
gratuidade da justiça, formulado no recurso. Custas e honorários pela autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95); a exigibilidade das
verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353315v9 e do código CRC 5bf30398.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0022185-11.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADENILSON ANTONIO DA COSTA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353316v2 e do código CRC f138f986.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0004187-30.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EVAN FERREIRA AUER (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA, com DIB em 15/12/2016 e DCB em 01/09/2017.

Insurge-se a parte autora, no recurso, contra a DCB fixada na sentença. Aduziu o que segue:

1. A incapacidade do Autor para o trabalho fora devidamente reconhecida pelo INSS, o qual
se manifestou favorável à concessão do auxílio doença previdenciário a partir de 09/03/16,
com sucessivas prorrogações reconhecendo a incapacidade.

2. A incapacidade é oriunda de coluna totalmente danificada e carregada por parafusos,
conforme se demonstra na chapa e laudos médicos juntados aos autos (fls. 7 a 18 – autos
eletrônicos).

3. Cessação do benefício ocorrera dia 15/12/16, a partir de então estando o Autor na empresa
de 16/12/16 a 05/01/17 sem poder exercer nenhuma atividade devido à incapacidade.

4. A empresa, através de seu médico, flagrando a lamentável miséria na invalidez do seu
trabalhador, emitiu laudo confirmando a existência da incapacidade e solicitando
restabelecimento do benefício a partir de 06/01/17.

5. Instruído pela empresa entrou com requerimento no INSS dia 16/01/17 a fim de restabelecer
o benefício. O INSS realizou exame médico dia 01/02/17 e não conheceu a incapacidade.

6. A Parte Autora adentrou com a ação previdenciária na Justiça Federal aos dias
17/02/2017, neste primeiro momento sem advogado, pleiteando o restabelecimento do auxílio
doença. Em 28/07/2017 o Autor constituiu advogado no presente processo.

7. Aos dias 21/08/17, junto à empresa entrou com pedido no INSS.

8. Laudo judicial fora juntado aos autos dia 12/09/2017 (fls. 35 a 37), e, coincidentemente, em
25/09/17 obteve laudo favorável pelo INSS reconhecendo a sua incapacidade, havendo assim a
concessão de auxílio doença previdenciário, e, inclusive, ocorrendo sucessivas prorrogações
confirmando a incapacidade. O laudo judicial restou impugnado em 29/09/2017 conforme se
vê em fls. 42 a 46 onde fora juntado laudo do INSS que conheceu a incapacidade na mesma
data (percebe-se que na respeitável sentença de 1º grau o magistrado não seguiu o laudo
judicial).
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9. Cessação do benefício ocorrera aos dias 09/02/18.

10. A empresa emitiu laudo no período de 08/03/2018 e 10/03/2018 que detalha a
permanência da incapacidade do segurado e pede ao INSS que restabeleça o benefício, porém
não obteve êxito. Por cópia do e-mail (em anexo) se demonstra que a empresa não conseguia
agendar no sistema do INSS.

11. Fatos novos com devidos elementos probatórios que atestam a incapacidade foram
juntados aos autos dia 21/05/2018 (fls. 66 a 67).

12. Ocorre que a empresa, findando o ano de 2018, o demitiu uma fez que não poderia manter
um trabalhador totalmente invalido para o trabalho.

...

14.Todos os laudos privados, bem como alguns advindos do INSS, demonstram a incapacidade
oriunda da degradante situação do Autor, e, portanto, a nosso ver existem sim provas
suficientes a demonstrar a veracidade da incapacidade até o presente momento.

...

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

I.I - Da incapacidade laboral

Determinada a realização de prova pericial, e tendo esta sido realizada, o médico perito,
especialista em ortopedia, apurou que o autor não é portador de nenhuma patologia,
consequentemente, não havendo incapacidade laborativa no momento (quesito 07 – fl. 36).

O perito atestou que o autor se encontrava em bom estado geral, lúcido e orientado,
eucárdico, eupneico, corado e hidratado. Relatou que ele teve dor leve à palpação da
musculatura paravertebral lombar, apresentou cicatriz cirúrgica em bom estado, exame físico
normal, testes especiais de coluno e membros negativos.

O próprio perito atestou, contudo, a existência de limitação para carregar excesso de peso, o
que não impediria o exercício da atividade habitual.

No entanto, divirjo parcialmente da conclusão a que chegou o i. perito.

Quanto à data de início da incapacidade, o perito afirmou ter surgido em março de 2016,
cessando no começo do ano seguinte (quesito 10 – fl. 36). Cabe destacar que, conforme o
CNIS de fl. 55, o INSS retomou a concessão do benefício de setembro de 2017 até fevereiro de
2018.

Tendo em vista que a perícia médica ocorreu em julho de 2017, observo que, nesta data, o
requerente ainda estava incapacitado, já que o próprio perito atestou restrições para carregar
excesso de peso, e, apenas dois meses depois, o próprio réu o considerou incapaz de exercer a
atividade habitual.

Portanto, tendo sido realizada a perícia judicial em 10/07/2017 (fl. 35), a data de início da
incapacidade deve ser fixada em 15/12/2016, isto é, na data de cessação do benefício.
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Fixada a DII, faz-se necessário analisar se, na aludida data, a parte autora detinha a
qualidade de segurada e a carência legalmente exigidas para a concessão do benefício por
incapacidade.

I.II - Da qualidade de segurado e da carência

Não há dúvidas acerca dos requisitos concernentes à qualidade de segurado e à carência, até
porque a parte autora postula a condenação do INSS ao restabelecimento de benefício que
vinha sendo pago administrativamente.

Portanto, preenchidos os requisitos legalmente exigidos, a parte autora faz jus ao benefício de
auxílio-doença desde a DII (15/12/2016).

Contudo, não há provas nos autos de que o autor teria permanecido incapaz para o labor após
a nova cessação administrativa do benefício, ocorrida em 09/02/2018, razão pela qual o autor
faz jus somente às prestações vencidas.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:     Auxiliar de produção                         

Data de nascimento:       27/11/1979                           

Grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto ("primário completo")

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1, OUT4, fls. 3
e 8, datados de 20/09/2016 e 13/01/2017, respectivamente.

2.  Houve duas concessões de auxílio-doença pelo INSS: de 9/3/16 a 15/12/16; e de 1/9/17 a
11/12/17 (ev.25).

A sentença concedeu o benefício a partir da cessação do benefício anterior  - 15/12/2016 - e
até a data de início do benefício concedido no período de 01/09/2017 a 09/02/2018 (evento
24- out20, evento25-out24 e evento34-out28).

Após a DCB do último benefício (09/02/2018), não há atestados particulares.

De qualquer forma, a cessação do último benefício deve ser objeto de nova ação, eis que a
coisa julgada produzida na presente ação só diz respeito à situação verificada na data da
perícia judicial.     

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353321v15 e do código CRC ad57b2e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0004187-30.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EVAN FERREIRA AUER (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353322v2 e do código CRC c7fc0695.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5008812-53.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADEMIR DOMINGOS DA VITORIA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por
invalidez. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

O autor recebe aposentadoria por tempo de contribuição DEFERIDA na data de 14/12/2010
com DIB em 08/05/2009. Contudo, no interstício entre o requerimento e a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado estava recebendo auxílio-doença
previdenciário com DIB 21/09/2010, anterior ao deferimento da aposentadoria. 

A tese autoral é de que o auxílio-doença deveria ter sido convertido em aposentadoria por
invalidez, haja vista a incapacidade laborativa do autor. Contudo, o INSS simplesmente cessou
o auxílio-doença e concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição sem orientar o
segurado a respeito do melhor benefício que fizer jus.

(...)

O recorrente não pretende desaposentar-se e fazer jus a novo benefício posterior a concessão
da aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, o recorrente requereu a produção de
prova pericial para comprovar que antes mesmo de ser concedida a aposentadoria por tempo
de contribuição, este já fazia jus a concessão da aposentadoria por invalidez, devendo o INSS
ter apresentado demonstrativo financeiro de cada um (aposentadoria por tempo de
contribuição e aposentadoria por invalidez):

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...   Na ação em tela, a parte autora busca a conversão do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez.

Recebe a aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 08/05/2009 (DER em
14/12/2010). No entanto, alega que desde antes da data do requerimento administrativo,
quando deveria ter sido oportunizado o direito de escolha entre os dois benefícios, ele já fazia
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jus à aposentadoria por invalidez por ser portador de cardiopatia grave incurável, progressiva
e de prognóstico imprevisível, caracterizado por insuficiência coronariana obstrutiva grave e
com cirurgia para revascularização direta miocárdica na data de 09/09/2010.

Na Carta de Concessão do auxílio-doença que consta na inicial, há informação de concessão
do benefício em 10/09/2010, em razão de incapacidade laborativa com DII em 26/08/2010
(SABI do Evento 15).

...

No caso em tela, vejo que o autor requereu a concessão do auxílio-doença em 21/09/2010, em
razão de problemas cardíacos. Noutro girou, pleiteou a sua aposentadoria por tempo de
contribuição em 14/12/2010, que foi negada administrativamente e concedida na sentença
proferida nos autos da ação 0004327-60.2009.4.02.5050, que tramitou no 3º Juizado Especial
Federal desta Seção Judiciária.

Pois bem.

Como se sabe, art. 18, § 2º, da Lei 8.213/91 dispõe que “o aposentado pelo Regime Geral de
Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele
retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício
dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado”.
Em igual sentido, o Decreto nº 3.048/99 prevê em seu art. 181-B que “as aposentadorias por
idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência social, na forma deste
Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis”.

Contrariando tais dispositivos, no Informativo 575 o Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento de que “o segurado aposentado por tempo de serviço que sofreu, após retornar
à atividade laboral, acidente de trabalho que lhe causou absoluta incapacidade, gerando a
necessidade da assistência permanente de outra pessoa, tem direito à transformação da
aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria por invalidez e, com a conversão, ao
recebimento do adicional de 25% descrito no art. 45 da Lei n. 8.213/1991 a partir da data de
seu requerimento administrativo”.

Nesse pormenor, importante ressaltar que coaduno do entendimento daquela Corte somente
em razão da peculiaridade que a situação apresenta. Com efeito, em se tratando de segurado
aposentado por tempo de contribuição, a regra geral é pelo entendimento de que só há
possibilidade de conversão em aposentadoria por invalidez se a incapacidade já existir
quando da concessão da aposentadoria por tempo de serviço, sob pena de restar configurada
verdadeira “desaposentação”.  Nesse sentido é o entendimento recente dos demais Tribunais
Federais. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
PERMANENTE CONSTATADA APÓS A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO DO BENEFÍCIO MAIS
VANTAJOSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. O conjunto probatório demonstra que a parte autora ficou impedida de exercer atividade
laborativa de forma permanente em interregno posterior à obtenção de sua aposentadoria
por tempo de contribuição, a obstar a possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso.

2.Honorários advocatícios mantidos.
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3.Apelação da parte autora não provida. Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 -
APELAÇÃO CÍVEL: Ap 00068160620144036105 SP (Julgamento em 11/03/2019)

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO
EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE NÃO
COMPROVADA.

1. É possível a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por
invalidez, desde que comprovados os requisitos para a concessão desse último benefício na
época em que foi deferida a aposentadoria por tempo de contribuição. Precedentes deste
Tribunal.

2. Hipótese em que não há comprovação da existência de invalidez ao tempo da aposentação.
Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 5033887-
78.2014.4.04.7200 SC 5033887-78.2014.4.04.7200. (Julgamento em 30/01/2019).

In casu, o autor alega ter ficado incapaz de trabalhar em 09/2010, quando então requereu o
auxílio-doença junto ao INSS. Logo após a concessão do benefício, pleiteou a aposentadoria
por tempo de contribuição em 14/12/2010 que foi concedida MEDIANTE AÇÃO
JUDICIAL que tramitou no 3º Juizado de Vitória (DIB em 08/05/2009).

Nesse passo, não há dúvidas de que foi opção do requerente a busca pela a aposentadoria por
tempo de contribuição, não me parecendo razoável que ele “se desaposente” para buscar um
benefício por incapacidade neste momento.

Em sendo assim, não há como acolher o pedido do autor, sob pena de ser ignoranda tese já
pacificada no STF em sede repercussão geral. Vejamos o entendimento firmado pela Corte:

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e
vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à
"desaposentação", sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.

STF. Plenário. RE 381367/RS, RE 661256/SC e RE 827833/SC, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli,
julgados em 26 e 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

O autor recebeu benefício de auxílio-doença com DCB em 10/09/2010. Após,
requereu aposentadoria por tempo de contribuição com DER em 08/05/2009, que lhe fora
negada administrativamente.
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O autor, então, ingressou com ação judicial nº 0004327-60.2009.4.02.5050, em 2/7/2009,
visando o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, bem como a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Tal ação tramitou no 3º Juizado
Federal Especial e foi julgada procedente, com DIB fixada em 8/5/2009.

Pretende o autor com a presente ação converter a aposentadoria por tempo de contribuição,
concedida judicialmente, em aposentadoria por invalidez, alegando que o INSS deveria ter-lhe
concedido esta, por ser mais vantajosa.

Nota-se, contudo, que não houve concessão administrativa de benefício de aposentadoria. O
autor ingressou com ação judicial requerendo a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, sobre a qual operou a coisa julgada.

A narrativa do autor, tanto na petição inicial quanto nas alegações do recurso, não condiz com
a realidade dos fatos, eis que o INSS não lhe concedeu aposentadoria administrativamente. O
benefício foi requerido na via administrativa e após a negativa foi requerido na via judicial
pelo ora recorrente.

Não se trata de desaposentação realmente, eis que o recorrente não pretende obter benefício
mais vantajoso, aproveitando-se de contribuições vertidas posteriormente à aposentação.

Não seria o caso de se invocar a tese da concessão do benefício mais vantajoso, uma vez que
não fora questionado, à época, o ato administrativo de cessação do auxílio-doença em
10/09/2010. 

O requerimento administrativo, posteriormente à cessação do benefício por incapacidade, foi
de aposentadoria por tempo de contribuição. Deveria o autor ter requerido benefício por
incapacidade, com o objetivo de provar sua suposta invalidez à época.

Nota-se, ainda, que o autor afirma fazer jus à aposentadoria por invalidez desde 10/09/2010.
Ocorre que permaneceu trabalhando, como empregado da VALE S.A, até 12/08/2013 e
continua vertendo contribuições, na qualidade de contribuinte individual. Consta no
CNIS último recolhimento em 31/08/2019. Tais fatos são incompatíveis com a condição de
invalidez que o autor sustenta. É o que se extrai do extrato do CNIS anexado ao Evento 60
dos autos.

Para além disso, o provimento judicial pretendido pelo autor nesta ação teria uma espécie de
efeito rescisório sobre a coisa julgada antes formada; e tal pretensão é, evidentemente,
inviável.

Assim sendo, a improcedência do pedido se impõe, mas a sentença deve ser mantida por
fundamento diverso.

III.      Conclusão.

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa
(artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353267v14 e do código CRC f580b07f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5008812-53.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADEMIR DOMINGOS DA VITORIA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353268v2 e do código CRC d0577e71.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5014509-55.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SIMOES RODRIGUES (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
restabelecer AUXÍLIO-DOENÇA desde a cessação, em 2/10/2018, mantendo o benefício até
a conclusão do programa de reabilitação profissional.

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez, o pagamento de
honorários no importe de 20%, bem como a fixação da correção monetária pela Tabela da
Justiça Federal e juros de mora de 1% ao mês. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Inicialmente, aponta-se que o autor conta com 40 (quarenta) anos de idade o que agrava
ainda mais sua situação, pois é notória a dificuldade de reinserção do autor no mercado de
trabalho atualmente, mormente estando com incapacidade laborativa para suas atividades
habituais, e com idade avançada.

(...)

Conforme se verifica no laudo pericial, o Expert constatou que a requerente está incapacitado
definitivamente para o labor, sendo portador de coxartrose secundária - artroplastia do
quadril esquerdo + osteomielite local, vejamos respostas aos quesitos abaixo transcritos,
formulados pelo Juízo:

(...)

Como demonstrado acima, O LAUDO PERICIAL RECONHECE QUE O REQUERENTE
ESTÁ INCAPACITADO DEFINITIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS. Portanto,
não restam dúvidas que o autor está INCAPACITADO DEFINITIVAMENTE PARA O
TRABALHO devido às condições em que se encontrava, em razão das patologias existentes –
COXARTROSE SECUNDÁRIA - ARTROPLASTIA DO QUADRIL ESQUERDO +
OSTEOMIELITE LOCAL.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/619.351.597-0 no período de 13/7/2017 a 2/10/2018
(evento 2). 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 305



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 26/475

5014509-55.2018.4.02.5001 500000353255 .V9 JES10672© JES7027

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia relatou pós-operatório de artroplastia
do quadril esquerdo em 04/10/2017 e osteomielite local (quesito 3, evento 14). Afirmou que o
autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de vigilante (quesitos 6-7). Atestou
limitação para permanecer longo tempo em pé (quesito 8). Concluiu que há incapacidade
definitiva para o trabalho (quesito 12). Considerou viável reabilitação profissional em
atividades como porteiro, atendente de telemarketing ou cargos administrativos em que
permaneça a maior parte do tempo sentado.

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 24).

O autor se manifestou sobre o laudo pericial (evento 18). Alegou que:

O perito realmente confirmou que a incapacidade do autor para a atividade habitual é
definitiva, mas considerou viável a reabilitação profissional. O autor não questionou a
viabilidade da reabilitação profissional.

A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade definitiva para a atividade habitual e
insuscetibilidade de reabilitação profissional. O primeiro requisito foi confirmado pelo perito.
Já o segundo requisito, o perito não o confirmou. Sendo viável a reabilitação profissional, a
concessão da aposentadoria por invalidez é inoportuna. O autor tem direito ao auxílio-doença
até a conclusão do programa de reabilitação profissional.

As condições pessoais ainda não permitem descartar de forma absoluta a viabilidade da
reabilitação profissional. O autor, nascido em 7/10/1978, tem 40 anos de idade. Essa idade
não constitui embaraço absoluto para a reinserção no mercado de trabalho. O grau de
instrução do autor é de ensino médio incompleto (quesito 1, evento 14). O autor não
necessariamente precisará frequentar elevar o grau de escolaridade para ter acesso a
ocupações compatíveis com suas limitações.

O perito examinou o autor em 7/1/2019 (evento 6) e estimou o início da incapacidade em
4/10/2017 (quesito 10). Assim, quando o auxílio-doença cessou, em 2/10/2018, o autor estava
incapacitado para o trabalho. O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB
31/619.351.597-0 desde a cessação, em 2/10/2018.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. Deixo de
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estipular a DCB, porque a incapacidade para a atividade habitual é definitiva e porque o
autor deverá ser submetido à reabilitação profissional.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer
auxílio-doença NB 31/619.351.597-0 desde a cessação, em 2/10/2018,   mantendo o
pagamento do benefício até a conclusão do programa de reabilitação profissional.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: vigilante                         

Data de nascimento: 07/10/1978 (Evento 1- HABILITAÇÃO4)                                  

Grau de escolaridade: Ensino médio incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1 - LAUDO5.

2. A perícia médica do juízo, realizada em 07/01/2019, por especialista em ortopedia
constatou que o autor é portador de dor no quadril esquerdo, tendo realizado artroplastia do
quadril esquerdo em 04/10/2017 + osteomielite local. Ressaltou que o autor demabula com
claudicação. Concluiu que não há aptidão física para exercer sua atividade habitual de
vigilante, pois deve evitar permanecer longo tempo de pé, sendo a incapacidade definitiva.
Afirmou, ainda, que há risco de agravamento do quadro clínico (desgaste precoce da prótese),
caso continue a exercer a atividade habitual. Por fim, porém, acenou para a possibilidade de
reabilitação profissional (porteiro, atendente de telemarketing e cargos administrativos em que
permaneça a maior parte do tempo sentado).

Após a DCB (2/10/2018), há apenas o atestado anexado ao Evento 1 - LAUDO5 - fls. 1,
datado de 09/10/2018 que atesta limitação para atividades que exijam esforço físico
exagerado (permanecer muitas horas em pé, andar longas distâncias ou carregar peso de
maneira repetitiva) ou atividades com impacto articular em caráter definitivo.

3. Nota-se que os atestados médicos particulares apresentados pelo autor não destoam da
conclusão da perícia do juízo. Ao contrário, os laudos particulares referem as limitações
funcionais do autor, sem atestar haver incapacidade omniprofissional.

Ou seja: não há de que haja incapacidade omniprofissional.

O autor tem ensino médio incompleto e 42 anos de idade. Não se pode descartar sua
reabilitação.
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Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353255v9 e do código CRC 8a6a6fd4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5014509-55.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SIMOES RODRIGUES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353256v2 e do código CRC 5a671012.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5018023-16.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IZABEL PEREIRA OHNEZORGE (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
"... conceder à autora o benefício de auxílio-doença desde o requerimento administrativo (NB
624.769.914-3, com DER em 12/09/2018), e até que seja reabilitada para o exercício de outra
função laborativa, após regular frequência em programa de reabilitação profissional
fornecido pela autarquia, pagando-lhe as verbas não adimplidas no período."

No recurso, a parte autora pretende obter APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Para
tanto, a aduziu o que segue:

No presente processo foi realizada perícia médica (evento 12), das quais se inferiu que o
Recorrente é acometido por: osteoartrose de joelho bilateral, com derrame articular (CID 10
M17), além de também ser acometida por Artrite reumatoide FR e anti CCP, fibromialgia,
osteoartrite da coluna cervical, toráxica, lombar e joelhos e osteopenia, o que a faz sentir
dores crônicas poliarticulares, estando portanto incapacitada multiprofisionalmente. Os
exames, que instruem os laudos particulares e que acompanharam a Parte Autora no momento
da perícia judicial, são claros ao concluir pelas doenças narradas, bem como as suas
limitações impostas. Destaca-se que quanto às limitações, o perito judicial foi claro ao
especificar que a Parte Autora possui sérias limitações funcionais, tais como agachar, subir e
descer escadas e pegar peso superior à 5 kilos. E ainda caracteriza a incapacidade definitiva.
O juiz a quo, por sua vez concluiu que a mesma não apresenta incapacidade total e
permanente para a atividade habitual mesmo que para exercer seu trabalho necessite de
utilizar todos o corpo, apesar da poliartralgia! Excelências, não se está aqui a sustentar a
incapacidade para a atividade habitual, eis que matéria já é pacífica na jurisprudência, ante a
prova técnica elaborada que confirma a doença mencionada na inicial. O que se busca é o
reconhecimento de que a Parte Recorrente se encontra total e permanentemente incapacitado
para atividades que lhe garantam subsistência, mediante o cotejo de suas condições pessoais,
cuja sequer houve análise razoável em primeiro grau. Com efeito, a Parte Recorrente possui
VARIAS DOENÇAS GRAVES que a impedem de trabalhar. Para que se possibilite a
reabilitação, deve ser analisada a viabilidade de locomoção, se pode ser realizado por
intermédio de transporte coletivo, se a pessoa pode ou não ficar muito tempo em pé, entre
outros fatores, e, se a atividade desenvolvida irá possibilitar efetivamente seu exercício com as
limitações existentes. Não menos importante é a possibilidade de absorção da pessoa
reabilitada no mercado de trabalho. 

...
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Prudente destacar que o ESTIGMA SOCIAL decorrente de moléstias como as aqui
apresentadas, que causam dores constantes no corpo do indivíduo, deve ser analisado pelos
Julgadores de forma contextualizada para a correta aferição da incapacidade ao trabalho.
Sente sentido, Tiago Faggioni Bachur, em sua obra de Direito Previdenciário1 , ensina que:
[...] a análise social leva em conta o relacionamento do segurado na sociedade, suas relações
afetivas íntimas e sociais como um todo, seu relacionamento com a doença e especialmente
sua possibilidade de reinserção e readaptação no mercado de trabalho contemporâneo.
Afigura-se, no caso em liça, a “invalidez social” da Parte Recorrente, pois não se acredita que
ele possa, efetivamente, exercer sua profissão, ou mesmo profissão diversa da que exerceu por
toda a vida.

...

Destarte, vislumbra-se no presente caso que se trata de incapacidade de improvável
reabilitação, pois da análise não meramente clínica, mas aliada a uma observação empírica
da realidade do atual mercado de trabalho, tem-se que o Demandante dificilmente (para não
dizer utopicamente) irá se reinserir no mercado de trabalho. Deste modo, e em face das
peculiaridades evidenciadas, prudente que seja concedido o benefício de aposentadoria por
invalidez à Recorrente, porquanto é inadmissível considerar que ela possa recuperar,
efetivamente, sua capacidade laborativa, ou a capacidade de reinserção no mercado de
trabalho. Portanto, feitas tais considerações, e adotados critérios de bom senso e
razoabilidade para a análise do caso em apreço, tem-se que a concessão de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ é imperativa, eis que não se acredita, conforme exposto,
que a Parte Recorrente tenha condição de exercer a sua função ou qualquer outra.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  babá (cf. laudo e inicial)                           

Data de nascimento:       13/11/1962 (57 anos).                           

Grau de escolaridade: ensino superior incompleto (cf. laudo, ev.12).

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.    A sentença tem o seguinte teor:

A fim de instruir o processo, foi feita perícia com médico ortopedista no dia 06/02/2019,
conforme laudo do ev. 12.

No laudo em questão, o perito afirmou que a autora é portadora de osteoartrose de joelho e
atestou que ela não em capacidade de desenvolver sua atividade habitual (empregada
doméstica - babá), pois seu quadro traz limitações concernentes a agachar, subir e descer
escadas, e pegar peso superior a 5 kilos.

O INSS, na petição do ev. 18, questionou a atividade declarada na petição inicial pela autora
(babá), ressaltando que o vínculo recente no CNIS na qual a autora consta como empregada
doméstica é de recolhimento feito por sua própria filha, a Sr. CRISTINA OHNEZORGE.

A autora, na petição do ev. 32, apresentou seus esclarecimentos, juntamente com cópia da
CTPS.
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Considerando a anotação do vínculo na CTPS e a inexistência de irregularidade nos
recolhimentos previdenciários atinentes ao vínculo questionado (2014 a 2017), acolho a
explanação autoral, a fim de reconhecer que sua última atividade foi efetivamente a de babá.

No que se refere ao início da incapacidade, a perícia fixou a data de 03/09/2018.

No tocante à duração da incapacidade, a perícia informou que se trata de condição definitiva,
mas seria possível a reabilitação da autora para outras atividades, a exemplo a de porteiro.

A autora, na petição do ev. 27, defende que sua condição leva à necessidade de concessão de
aposentadoria por invalidez, pois não poderá ser reabilitada para desempenhar outras
atividades laborativas dentro de sua realidade funcional e grau de instrução.

A jurisprudência orienta no sentido de que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para
o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão
de aposentadoria por invalidez (TNU, súmula 47).

Nesse sentido, entendo que as condições pessoais da autora não são desfavoráveis à
reabilitação. É verdade que sua idade é relativamente avançada (13/11/1962). Por outro lado,
observa-se que sua enfermidade (osteoartrose de joelho bilateral) traz limitação apenas
parcial, concernente aos atos de agachar, subir e descer escadas, e pegar peso superior à 5
kilos. A restrição decorrente da doença nos joelhos não a impede de realizar outras atividades
profissionais compatíveis com seu quadro clínico atual, mesmo porque a autora possui
segundo grau completo e ensino superior incompleto.

Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é medida extrema, relegada para os casos em
que as condições médicas e sociais do segurado indicam absoluta inviabilidade do exercício
de atividades laborativas, realidade que não se constata nos autos.

Destarte, entendo que a parte autora faz jus à concessão do auxílio-doença, desde a data do
requerimento, devendo tal benefício ser mantido até sua reabilitação para alguma profissão
compatível com as limitações de seu quadro clínico.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o
mérito da postulação (art. 487, inciso I, CPC), apenas para condenar o INSS a conceder à
autora o benefício de auxílio-doença desde o requerimento administrativo (NB 624.769.914-3,
com DER em 12/09/2018), e até que seja reabilitada para o exercício de outra função
laborativa, após regular frequência em programa de reabilitação profissional fornecido pela
autarquia, pagando-lhe as verbas não adimplidas no período.

3.   No recurso a autora afirma que sofre de "Artrite reumatoide FR e anti CCP, fibromialgia,
osteoartrite da coluna cervical, toráxica, lombar e joelhos e osteopenia, o que a faz sentir
dores crônicas poliarticulares".  Afirmou, ainda, que é "Prudente destacar que o ESTIGMA
SOCIAL decorrente de moléstias como as aqui apresentadas,..."

Não há estigma social nas doenças referidas no recurso.

Com efeito, a autora não porta HIV ou hanseníase. 
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A autora tem curso superior incompleto e reside na zona urbana de Vitória-ES. Não reside em
pequeno município; tampouco em zona rural. Logo, é inviável, desde já, excluir a
possibilidade de reabilitação com base numa suposta dificuldade de locomoção.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353251v5 e do código CRC a3da3b34.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5018023-16.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IZABEL PEREIRA OHNEZORGE (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353252v2 e do código CRC 1ad818fb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000106-44.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE FRANCISCO MIRANDA DA SILVA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a
sentença que o condenou a pagar AUXÍLIO-DOENÇA que o condenou a restabelecer o
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6183888340), desde a cessação
indevida, somente podendo ser cessado após a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação; pagar as prestações vencidas, com correção monetária calculada com base no
índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), e juros de mora incidentes a partir da
citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97; e deferiu a medida antecipatória da
tutela, com fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a
implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais
por dia de atraso, que inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da
cessação até o restabelecimento.

Em seu recurso, o INSS alega que a lei não prevê a obrigação do INSS realizar outra perícia
administrativa antes da cessação do benefício, eis que o ônus de requerer a sua prorrogação é
exclusiva do segurado e, caso este não efetue o pedido de prorrogação, o benefício é cessado
automaticamente, sem que se incorra em ilegalidade. Aduz que a sistemática de fixação
previa de DCB com possibilidade de pedir pedido de prorrogação em caso de manutenção da
incapacidade restou validada em sessão de 19/04/2018 pela Turma Nacional de Unificação de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU (PEDIEF nº 0500774-
49.2016.4.05.8305/PE), pelo que indevido o afastamento da aplicação da lei previdenciária
(§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 acrescentada pela Lei n.º 13.457/2017). Alega,
ainda, a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada
a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de cumprir a obrigação de fazer
espontaneamente. Diz que o prazo previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 para
cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001
é de 60 dias. Sustenta que a multa no montante fixado acarretará o enriquecimento sem causa
de apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros. Menciona a Súmula 410
do Superior Tribunal de Justiça. 

Pede a reforma da sentença para (a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, a fim de
que o INSS não seja obrigado a efetuar nova perícia administrativa antes da cessação do
benefício, no caso de o segurado não efetuar pedido de prorrogação, fixando-se a DCB
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expressamente, bem como revogar eventual multa prevista nesse ponto; (b) aumentar o prazo
para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias ÚTEIS; (c) revogar as multas processuais
previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou ARBITRARIEDADE da Autarquia
Previdenciária; e (d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada
a REDUÇÃO de seus valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por
dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

II. Fundamentação.

DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE DCB

Sobre a não fixação de DCB, a sentença dispôs o seguinte:

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se coaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do pedido de
prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora por perícia
administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do art. 62; cabendo ao INSS a
convocação do segurado no momento que entender oportuno.

O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB.
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A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência
das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação

Haverá situações em que será inviável aplicar os § § 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91.

Isso ocorrerá, por exemplo, quando o médico afirma que será necessário tratamento cirúrgico
para readquirir a capacidade laborativa e o segurado, querendo submeter-se à cirurgia – caso
não queira, não se poderá obrigá-lo a submeter-se (artigo 101 da Lei 8.213/91) – ficará
incapacitado enquanto a mesma (a cirurgia) não lhe for disponibilizada pelo SUS. Ora: onde e
quando o SUS viabilizará tal cirurgia configura evento futuro e incerto, de modo que o
auxílio-doença, em tal circunstância, não poderá ficar restrito ao fator temporal de 120 dias,
mas sim à superveniência de um evento material e concreto: a realização de uma cirurgia bem
sucedida.

Contudo, na generalidade dos casos, será viável aplicar os § § 8º e 9º do art. 60 da Lei
8.213/91.

O caso não retrata hipótese excepcional. Isso porque a perícia judicial apresenta a seguinte
conclusão:

Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que o autor é
portador de depressão e transtorno do pânico.

Apresenta alterações importantes ao exame físico \ mental e aos documentos médicos.

Conforme avaliação pericial atual fora concluído que o autor possui incapacidade total
temporária por 6 meses.

Note-se que a perícia foi realizada em 13/03/2019 e fixou a DII em 25/04/2017. O autor já
recebera auxílio-doença no período de 25/04/2017 a 30/04/2018 (Evento 10-OUT1, fl. 3)

O prazo estimado pela perita para recuperação da capacidade laborativa - 6 meses -  escoou-se
no mês passado (setembro).

Aplicando ao caso a tese fixada pela TNU no julgamento do tema 164; e,de outro lado, por
aplicação de critério de segurança jurídica - já que a parte autora passou a ter a legítima
expectativa - legítima porque assegurada pela sentença - de não ter o benefício cessada sem
que houvesse prévia perícia; fixo a DCB no prazo de 45 dias deste julgamento; ou seja, DCB
em 2/12/19.

DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIR TUTELA.
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No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

DAS MULTAS FIXADAS.

A sentença fixou duas multas:

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso, que
inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da cessação até o
restabelecimento.

A imposição da 1ª multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la. Não obstante isso, considerando que
se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a multa diária de R$500,00 se torna
desproporcional, visto que é superior à metade do valor do benefício (quando este tem valor
equivalente ao salário mínimo, como muitas vezes ocorre).

Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à 2ª multa - a incidir no caso de cessação indevida -, uma vez que reformei a sentença
quanto ao tema da fixação de DCB, referida multa deve ser excluída.

III. CONCLUSÃO

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para:
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i) fixar DCB no dia 2/12/19. 

ii)  reduzir a primeira multa para R$ 100 por dia de atraso;

iii) excluir a 2ª multa.

INTIME-SE A APSDJ, a fim de que se faça contar a DCB.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353311v14 e do código CRC 520a9bae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000106-44.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE FRANCISCO MIRANDA DA SILVA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353312v2 e do código CRC 0d8d39da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000975-41.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS MIRANDA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "... Manter o
benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (NB 1118838138), com
prazo indefinido, retirando o a situação de “recebendo mensalidade de
recuperação”;" (ev.54).

Em seu recurso, o INSS pediu o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, a fim de que o INSS não seja obrigado a efetuar
nova perícia administrativa antes da cessação do benefício, no caso de o segurado não efetuar
pedido de prorrogação, fixando-se a DCB expressamente, bem como revogar eventual multa
prevista nesse ponto;

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias ÚTEIS; 

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária; 

d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus
valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais). 

e) reformar a r. Sentença de fls., determinando a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para
a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até
20/09/2017. 

f) Caso não acolhida a pretensão precitada, requer a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009)
para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês)
até março de 2015, considerando que essa é forma estabelecida pela Resolução do CJF, a
partir de então o IPCA-e.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.
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Profissão:             ?                

Data de nascimento:    23/8/1975                              

Grau de escolaridade: 1ª série (ev.24).

2. DCB.

O recurso pediu a fixação de DCB com base nos parágrafos 8º e 9º no art. 60 da Lei 8.213/91.

Tais dispositivos tratam do auxílio-doença.

Esse benefício não foi concedido na sentença. A sentença condenou o INSS a MANTER o
pagamento da aposentadoria por invalidez que seria cessada em breve (o autor estava
recebendo "mensalidades de recuperação").

Nesse ponto, o recurso não deve ser conhecido, visto que não tem correlação com a razão de
decidir da sentença.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para cumprimento da
antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

4. Multas.

A sentença fixou 2 multas, quais sejam:

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
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impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso.

Havendo cessação sem a realização de perícia médica pelo INSS, incidirá multa no importe
de 500 reais a partir da cessação até o restabelecimento.

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do
benefício (quando este tem valor equivalente ao salário mínimo, como muitas vezes ocorre).

Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à 2ª multa - a incidir no caso de cessação indevida -, uma vez que mantive a sentença
quanto à não-fixação de DCB, já que se concedeu APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (e
não auxílio-doença), deve a mesma incidir, de modo que o benefício somente pode ser
suspenso caso haja prévia perícia (o que está, aliás, previsto em lei no que refere à
aposentadoria por invalidez).  Não obstante, reputo alto o valor fixado, pela mesma razão já
apontada anteriormente, de modo que reduzo-a para o valor de R$ 50,00 por dia.

5.  Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que
segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo,
antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
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orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte
autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item
‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

III. Conclusão.

O recurso do INSS deve ser parcialmente conhecido e parcialmente provido, para
reduzir a primeira multa para R$100 por dia de atraso e a segunda para R$ 50,00 por
dia (em caso de cessação indevida) e fixar que os consectários legais serão calculados na
forma acima explicitada (item 5).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do INSS, nos termos acima expostos.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353295v3 e do código CRC 5b542285.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000975-41.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS MIRANDA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
PARCIALMENTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos acima
expostos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353296v2 e do código CRC a4330652.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5002756-98.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDEIR NASCIMENTO CRUZ (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "... Conceder
o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora, desde
16/08/2012, com DIP na presente data;"

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

2.1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JF - ACIDENTE DE TRABALHO    ...   Ao
analisar detidamente o caso em tela, verifica-se que a APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ concedida na sentença possui mesma DIB de outro benefício já concedido
administrativamente, o AUXILIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO
NB 6068678931.   ...

II.2. DO TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO
DO BENEFÍCIO – DIB

A sentença recorrida condenou o INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez com DIB
no mesmo dia da concessão do benefício de auxílio-doença. 

Superada a tese do item acima, há que se reconhecer que se trata de concessão de novo
benefício em razão de recente incapacidade por motivo diverso.

É sabido que o termo inicial da aposentadoria por invalidez e o referido adicional deve ser
fixado somente na data em que comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos
na legislação reguladora do benefício em questão.

Cabe ressaltar que os atos administrativos de indeferimento e cessação dos benefícios de
auxílio-doença, fundamentados em perícias médicas oficiais do INSS, são dotados de
presunção de veracidade e legitimidade, e, portanto, produzem efeitos até que ato em sentido
contrário venha a lhes revogar ou anular.

Desta forma, até o momento da juntada aos autos do laudo judicial, não se tinha elementos
suficientes para contraditar a conclusão da perícia médica oficial do INSS, e tampouco se
reuniam os requisitos necessários à concessão do benefício incapacitante, porque a conclusão
vigente, legitimamente amparada pela perícia realizada no âmbito da Autarquia
Previdenciária, era pela inexistência de incapacidade.
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Assim, a condenação do INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez desde a cessação
do auxílio-doença é decisão que afronta inúmeros princípios do direito previdenciário, além de
ignorar um dos atributos do ato administrativo, qual seja, a presunção de legitimidade destes
atos.

Assim, deve-se considerar como data de início do benefício (DIB) a data de realização da
perícia judicial (27/02/2019), pois somente neste momento se teve a reunião dos elementos
necessários à concessão do benefício.

Vale ressaltar que o entendimento ora defendido já está pacificado na jurisprudência das
Turmas Recursais:

...

Também, a título ilustrativo, colaciona-se os seguintes arestos do E. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. TERMO FINAL. DATA
DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. O termo inicial da concessão do benefício é o da
apresentação do laudo pericial em juízo, quando não reconhecida a incapacidade,
administrativamente. Precedentes. (...) 3. Recurso conhecido e provido. (STJ, RESP
351485/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, 21/02/2002, DJ 11/03/2002. STJ - Sexta Turma). 

PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTÁRIA – APOSENTADORIA – TERMO INICIAL – PERÍCIA
JUDICIAL – PRECEDENTES.  - Divergência jurisprudencial comprovada. Inteligência do
artigo 255 e parágrafos, do Regimento Interno desta Corte. - Não enseja interposição de
Recurso Especial matéria que não tenha sido ventilada no julgado atacado e sobre a qual a
parte não opôs os embargos declaratórios competentes, havendo, desta forma, falta de
prequestionamento (Súmula 356 do STF). - O termo inicial para a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez é o da apresentação do laudo médico-pericial em juízo, quando
não reconhecida à incapacidade administrativamente. - Precedentes desta Corte. - Recurso
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (RESP 491780/PR, rel. Min. Jorge Scartezzini,
24/05/2004, DJ 02/08/2004. STJ – Quinta Turma)

Destarte, pugna-se pela reforma da sentença para o fim de alterar a DIB do benefício.

II.3. DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A r. sentença condenou o INSS a pagar atrasados, corrigidos monetariamente pelo IPCA-
E. Contudo, indevidamente não observou que o Min. FUX proferiu decisão ATRIBUIÇÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO até a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF).

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 25/12/1956 (62 anos)

 Escolaridade: Ensino fundamental incompleto 

Profissão: ajudante de serrador
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2.  Preliminar de incompetência.

O INSS afirmou que a Justiça Federal é incompetente porque "... a APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ concedida na sentença possui mesma DIB de outro benefício já concedido
administrativamente, o AUXILIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO
NB 6068678931." (ev.46).

A perita do Juízo afirmou que a doença é degenerativa e não decorre do trabalho exercido (cf.
laudo, ev.16, ns. 3 e 4).

Logo, o benefício concedido tem natureza não-acidentária.

Rejeito a preliminar.

3. DIB da aposentadoria por invalidez.

A ação foi proposta em 2018. A sentença condenou o INSS a "Conceder o benefício
previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora, desde
16/08/2012, com DIP na presente data;"

No recurso, o INSS insurgiu-se contra a DIB do benefício, fixada em 16/8/12.

Registro, em primeiro plano, que a sentença desbordou os limites do pedido, que pediu a
condenação do INSS a "... conceder o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,
nos termos do disposto no art. 42 da Lei n. 8213/91, devida desde 21/06/2013" (ev.1, p. 33,
item n.7).

Em segundo lugar, registro que houve várias concessões de benefício realizadas
administrativamente desde a DIB pretendida no recurso (21/6/13), quais sejam (ev.10-rsc1,
p.26):

i) 6/7/14 a 20/9/14;

ii) 3/4/15 a 7/8/17;

iii) 8/9/17 a 23/8/18.

A perícia do Juízo tornou claro que há incapacidade desde 2012.

O laudo está adequadamente fundamentado.

A evidência probatória da incapacidade definitiva surgiu apenas a partir da perícia judicial.

Tendo em vista o acima exposto, deve haver a concessão de AUXÍLIO-DOENÇA desde a
DIB pretendida na inicial (visto que o Juízo a ela se encontra adstrito), qual seja, 21/6/13; o
benefício deve ser convertido em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a data da
perícia judicial, ou seja, desde 27/2/19; deve haver a compensação com os valores já pagos a
título de auxílio-doença (acima indicados).
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4 . Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24 de
setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou
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2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

III. Conclusão.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, para fixar que:

i) deve haver a concessão de AUXÍLIO-DOENÇA desde a DIB pretendida na inicial, 21/6/13;
o benefício deve ser convertido em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a data da
perícia judicial, ou seja, desde 27/2/19; deve haver a compensação com os valores já pagos a
título de auxílio-doença (cf. item 3);

ii) estipular que, quanto aos consectários legais, será aplicável o disposto no item 4.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353283v4 e do código CRC d6f52a75.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002756-98.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDEIR NASCIMENTO CRUZ (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353284v2 e do código CRC 91044d00.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0012916-45.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADRIANO STRASSMAN (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e o condenou a restabelecer o benefício
previdenciário de auxílio-doença da parte autora, desde a data da cessação (04/05/2017).

Em seu recurso, o INSS sustenta que a imposição de obrigação de reabilitar o autor para
cessação futura do benefício afronta a legislação e recente entendimento da TNU no
PEDILEF 0506698-72.2015.4.02.8500/SE (Tema 177) no sentido de que não é possível o
Judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o início do
processo, através da perícia de elegibilidade. Diz que a sentença, da forma como
posta, inverte a sistemática implantada pela Lei 13.457/2017, oriunda da conversão da
Medida Provisória nº 767/2017, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de DCB e atribui
ao segurado a iniciativa de solicitar a prorrogação do benefício com data prevista de cessação.
Por fim, pugna pugna pela aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária
previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE
870.947, ou, ao menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a publicação da
decisão sobre a modulação dos efeitos.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...

Determinada a realização de prova pericial, e tendo esta sido realizada, o médico perito,
especialista em Ortopedia, apurou que o autor é portador de artrose da coluna lombar com
compressão das raízes nervosas, patologia que induz a sua incapacidade definitiva para a
atividade habitual.

...

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os
demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.
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Nesse passo, verifico que o perito afirmou que a incapacidade perdura desde 2016. Portanto,
como já existia a incapacidade na ocasião da cessação do benefício previdenciário, este deve
ser restabelecido desde a DCB.

Portanto, a autora faz jus ao benefício de auxílio-doença, porém a partir de 04/05/2017 (DIB).

Destarte, o perito judicial atestou que a parte autora apresenta limitações para atividades
físicas que demandem esforço físico (quesito 07), e apontou a possibilidade de reabilitação
para outras atividades, sem esforço sobre a coluna lombar (quesito 15).

Com isso, analisando as condições pessoais do autor, coaduno com o douto perito e entendo
pela possibilidade de reabilitação da parte autora.

Em virtude do caráter parcial e definitivo da incapacidade que acomete a demandante para
seu labor habitual, aliado às informações lançadas pelo expert, oreferido benefício deve ser
mantido até que seja o autor efetivamente reabilitado para exercer outra atividade
remunerativa que lhe proveja a subsistência. Tendo em vista que o autor é suscetível de
reabilitação para o exercício de atividade remunerada que lhe garanta o sustento, deve ser
inserido no programa de reabilitação da autarquia previdenciária.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:     serralheiro                        

Data de nascimento: 21/03/1985  

Grau de escolaridade: ensino médio completo

2.    Obrigação de promover a reabilitação.

Quanto a esse capítulo da sentença, o INSS pediu "reforma da sentença para afastar a
exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do
benefício, possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade pela INSS e a
cessação administrativa em caso de INSS constatar que não há patologia incapacitante, ou
que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa para sua atividade habitual ou para
outro trabalho, independentemente de processo de reabilitação profissional."

A questão foi resolvida pela TNU quando do julgamento do tema 177. Eis a conclusão:

Questão submetida a
julgamento

Saber se a decisão judicial de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença
também pode determinar a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional ou se
tal ato se insere no âmbito da discricionariedade do INSS (arts. 62 e 89, ambos da Lei n.
8.213/1991).

Tese firmada 1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento
do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação;
2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como
premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e
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permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias
fáticas após a sentença.

Processo Decisão de afetação Relator (a) Julgado em Acórdão
publicado
em

Trânsito em julgado

PEDILEF 0506698-
72.2015.4.05.8500/SE

29/05/2018 Juíza Federal
Isadora Segalla
Afanasieff

21/02/2019 26/02/2019 10/06/2019

O recurso não pode ser acolhido na parte que o INSS pleiteia a possibilidade de cessação do
benefício caso sua perícia constate que "a parte autora recuperou sua capacidade laborativa
para sua atividade habitual".

Com efeito, o INSS está vinculado à premissa fixada na sentença, no sentido de que há
incapacidade definitiva para a função habitual; logo, o benefício NÃO pode ser cessado
tomando por suposto a sua aptidão para a função habitual. É a aplicação da 2ª tese fixada pela
TNU.

Quanto ao mais, há de se excluir a obrigação de reabilitar. O autor deverá ser encaminhado
para análise de elegibilidade (tese 1).

3. Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 310

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=05066987220154058500&num_chave=&num_chave_documento=&hash=d5b15da2b253a5421d32e551f4e08f18
https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica
https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica
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já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais (atualização monetária e
juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei
11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei
10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o RE 870.947, hipótese em
que o valor da execução será calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

III. Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para:

i) excluir a obrigação de reabilitar o autor, devendo o INSS encaminhar o
autor para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional (tese 1
fixada pela TNU no julgamento do Tema 177); devendo o réu-recorrente observar que está
vinculado à premissa fixada na sentença, no sentido de que há incapacidade definitiva para a
função habitual; logo, o benefício NÃO pode ser cessado tomando por suposto a sua aptidão
para a função habitual(2ª tese fixada pela TNU no tema 177).

ii) fixar que os consectários legais serão calculados na forma acima explicitada (item 2).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353319v12 e do código CRC b28718db.
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RECURSO CÍVEL Nº 0012916-45.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADRIANO STRASSMAN (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353320v2 e do código CRC d4c1cdd2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000266-06.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DANIELE DAMASCENO DARDENGO SEVES (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO
INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a parte autora interpuseram RECURSOS
INOMINADOS contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o
INSS a conceder auxílio-doença à parte autora, com DIB em 20/07/2018, bem como a apgar
as prestações vencidas,  com correção monetária calculada com base no IPCA-E e juros de
mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, deferindo, ainda, medida antecipatória da tutela
para implantação do benefício no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de 500 reais
por dia de atraso, além de fixar multa em caso de cessação sem a realização de perícia
médica, de 500 reais a partir da cessação até o restabelecimento.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A r. sentença ora embargado condenou o INSS a pagar o auxílio-doença desde a DII fixada no
laudo pericial (20/07/2018).

Contudo, se a incapacidade teve início em 20/07/2018 e o benefício foi requerido apenas
anteriormente com cessação em 13/04/2018, a DIB não pode ser fixada na data estabelecida
pelo laudo, sem qualquer vinculação a uma nova DER.

De fato, a autora não estava incapacitada quando teve seu benefício cessado como visto no
laudo da pericia judicial e reconhecido na própria sentença recorrida.

Se não houve requerimento após a DII, a DIB deve ser fixada na data da intimação do INSS
para tomar ciência do laudo pericial conclusivo, o que ocorreu em 26/04/2019 (evento 65),
ou eventualmente pelo menos em 03/12/2018 quando ocorreu a intimação do primeiro laudo
(evento 39).

Diante deste quadro, a, r, sentença merece reforma pois a tutela jurisdicional não observou
o critério legal de fixação da DIB na DER após a DII, causando inequivocamente ofensa
direta ao princípio da legalidade, previsto na Constituição da República, por inobservar os
parâmetros legais de fixação da DIB.

...
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Sem maiores delongas, destaca-se de plano que a sistemática de fixação previa de DCB com
possibilidade de pedir pedido de prorrogação em caso de manutenção da incapacidade
restou validada em sessão de 19/04/2018 pela Turma Nacional de Unificação de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU (PEDIEF nº 0500774-
49.2016.4.05.8305/PE). 

Portanto, indevido o afastamento da aplicação da lei previdenciária (§§ 8º e 9º do art. 60 da
Lei n.º 8.213/91 acrescentada pela Lei n.º 13.457/2017).

...

ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente.

...

Ademais, é notório o volume de serviço, a falta de funcionários e as precárias condições de
trabalho encontradas no INSS. Assim, inviável a aplicação de multa nesse montante, cujo
prosseguimento acarretará o enriquecimento sem causa de apenas uns poucos segurados em
detrimento de todos os outros. Ainda que se admita como cabível a sanção, não se afigura
compatível com o ordenamento jurídico a imposição de multa diária com base no art. 461, inc.
6° do CPC, não configurada qualquer resistência por parte do INSS em cumprir o comando
sentencial.

...

Todavia,  na remota hipótese de se entender pela manutenção das multas processuais, requer a
redução do montante para 100,00 - cem reais - precedente da 1ª TURMA
RECURSAL/ES proc. n° 0002722-61.2018.4.02.5051/01  fixando-se ainda um limite máximo
para a sua totalidade (somatório das multas processuais), visto que há clara violação ao
princípio da razoabilidade, pois o valor diário fixado é demasiado, inclusive sem limites.

Por fim, insiste o INSS na correção monetária dos valores devidos nos termos do art. 1º-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo entendimento firmado pelo
STF no julgamento do RE 870.947.

...x

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 93, IX da CF/88 e do art. 1.022, I e II do CPC,
serve o presente para requerer que seja admitido e provido o presente recuso, reformando a
sentença para:

a) alterar a DIB para a data da intimação do INSS para tomar ciência do laudo pericial
conclusivo (26/04/2019  - evento 65) ou eventualmente pelo menos quando ocorreu a
intimação do primeiro laudo (03/12/2018 - evento 39), em razão da ausência de
requerimento após DII;

b) fixar a DCB na forma da lei previdenciária (prazo de 120 dias), a fim de que o INSS não
seja obrigado a efetuar nova perícia administrativa antes da cessação do benefício, no caso
de o segurado não efetuar pedido de prorrogação, fixando-se a DCB expressamente, bem
como revogar eventual multa prevista nesse ponto;
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c) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias ÚTEIS e ainda
a REVOGAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL previamente cominada, ante a ausência de MÁ-
FÉ ou ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária; na remota hipótese de manutenção
das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus valores para o montante adequado (e.g.
R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 -
quinhentos reais).

d) pugna-se por fim pela aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária
previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no
RE 870.947, ou, ao menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a publicação da
decisão sobre a modulação dos efeitos, considerando todas as peculiaridades acima expostas.

A parte autora, por sua vez, alega o seguinte:

Transtorno de personalidade borderline pode provocar euforia e depressão num mesmo dia.

...

A Recorrente, sempre desenvolveu a função de enfermeira, atuando diretamente com pacientes
internados na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, administrando medicamentos, conforme
demonstra a CTPS da Recorrente já anexada aos autos.

É incontroverso que, no exercício de sua função, a Recorrente estaria 24 horas exposta a
conflitos existenciais e ambientes de extrema complexidade, especialmente nas UTI`s. Logo,
resta incontroverso a incapacidade laboral total.

...

Logo, a gravidade do problema de saúde da Recorrente é incontestável, vez que não pode
desenvolver nenhuma atividade laboral, e inclusive recreativa sem qualquer supervisão, sem
expor a risco sua integridade física ou de terceiros.

Importante ressaltar ainda, as lesões de automutilação que foram detectadas durante a perícia
judicial. Veja-se.

...

Sobre a incapacidade física, o laudo pericial foi bastante esclarecedor, pois como dito
anteriormente a Recorrente é portadora de Doença Psiquiátrica Grave que a incapacita de
forma total e definitiva para o exercício de sua atividade laborativa habitual, bem como
QUALQUER OUTRA ATIVIDADE LABORAL E RECREATIVA!

...

Questiona-se, considerando que se trata de doença que acomete a Recorrente é INCURÁVEL,
como poderia ser-lhe concedido o benefício de auxílio-doença, que é destinado a pessoas
temporariamente incapazes, ao invés da aposentadoria por invalidez?

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: Enfermeira                       
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Data de nascimento: 10/11/1981                               

Grau de escolaridade: Curso superior de enfermagem

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento1-laudo5,
datados de 20/02/2017, 30/03/2017, 13/07/2017, 17/10/2017, 03/01/2018, 20/03/2018 e
29/01/2018; e Evento1-comp8, fl. 2, datado de 03/02/2017.

2. RECURSO DA AUTORA.

O objeto do recurso é a concessão de aposentadoria por invalidez.

Conforme consta do CNIS (evento 17-RSC2), a autora recebeu auxílio-doença no período de
18/02/2017 a 13/04/2018. Não há laudos particulares posteriores à DCB.

Laudos emitidos antes da DCB não comprovam incapacidade posterior à DCB.

Para além disso, nenhum dos laudos anexados pela autora (acima indicados) afirma que
haveria incapacidade definitiva para qualquer atividade.

Não obstante o quadro relatado no laudo pericial aparente ser grave, não há qualquer
elemento de prova apto a sustentar a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. RECURSO DO INSS.

3.1. DIB.

A autora recebeu auxílio-doença no período de 18/02/2017 a 13/04/2018.

A sentença fixou DII em 20/7/18, data fixada no laudo pericial.

O INSS questionou o fato de não haver DER após a DCB e pediu alteração da DIB:

Contudo, se a incapacidade teve início em 20/07/2018 e o benefício foi requerido apenas
anteriormente com cessação em 13/04/2018, a DIB não pode ser fixada na data estabelecida
pelo laudo, sem qualquer vinculação a uma nova DER. De fato, a autora não estava
incapacitada quando teve seu benefício cessado como visto no laudo da pericia judicial e
reconhecido na própria sentença recorrida. Se não houve requerimento após a DII, a DIB
deve ser fixada na data da intimação do INSS para tomar ciência do laudo pericial
conclusivo, o que ocorreu em 26/04/2019 (evento 65), ou eventualmente pelo menos em
03/12/2018 quando ocorreu a intimação do primeiro laudo (evento 39).

A súmula 576 do STJ tem a seguinte redação: 

“Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da
aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”

O entendimento se aplica ao auxílio-doença.

O INSS foi citado em 2/7/18 (ev.8).
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O Juízo fixou DII em 20/7/18.

A aplicação do entendimento fixado pelo STJ no caso implicaria em reformatio in pejus.

3.2. DCB.

O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164):

"Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º
13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses
casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o
segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica."

Haverá situações em que será inviável aplicar os § § 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91. Isso
ocorrerá, por exemplo, quando o médico afirma que será necessário tratamento cirúrgico para
readquirir a capacidade laborativa e o segurado, querendo submeter-se à cirurgia – caso não
queira, não se poderá obrigá-lo a submeter-se (artigo 101 da Lei 8.213/91) – ficará
incapacitado enquanto a mesma (a cirurgia) não lhe for disponibilizada pelo SUS. Ora: onde o
e quando o SUS viabilizará tal cirurgia configura evento futuro e incerto, de modo que o
auxílio-doença, em tal circunstância, não poderá ficar restrito ao fator temporal de 120 dias,
mas sim à superveniência de um evento material e concreto: a realização de uma cirurgia bem
sucedida. Contudo, na generalidade dos casos, será viável aplicar os § § 8º e 9º do art. 60 da
Lei 8.213/91.

O caso concreto não retrata hipótese excepcional.

O perito estimou em 1 ano o prazo para recuperação (ev.35, n). A perícia foi realizada em
20/7/18. 

O prazo já decorreu.

Por critério de segurança jurídica, visto que a sentença gerou a expectativa legítima (porque
fixada na sentença) de que o benefício não poderia ser cessado sem prévia perícia, fixo a DCB
em 45 dias após a sessão de julgamento, ou seja, 2/12/19.
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3.3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

3.4. Multas.

A sentença fixou duas multas:

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso.

Havendo cessação sem a realização de perícia médica pelo INSS, incidirá multa no importe
de 500 reais a partir da cessação até o restabelecimento.

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la. Não obstante isso, considerando que
se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a multa diária de R$500,00 se torna
desproporcional, visto que é superior à metade do valor do benefício (quando este tem valor
equivalente ao salário mínimo, como muitas vezes ocorre). Em face do exposto, a 1ª multa
deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, no caso de se
ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à 2ª multa - a incidir no caso de cessação indevida (sem perícia prévia) -, uma vez que
foi fixada DCB, referida multa deve ser excluída

3.5.   Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que
segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo,
antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1.      pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior
expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução em
Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; §
4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2.      requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão
definitiva (do STF).
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Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte
autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item
‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.III.      Conclusão.

III. Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para fixar a DCB em 45 dias após a
sessão de julgamento, ou seja, 2/12/19;  reduzir a primeira multa para R$100 por dia de
atraso; excluir a segunda multa; e fixar que os consectários legais serão calculados na
forma acima explicitada.  Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que
somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora, condenando-a em metade das custas e em
honorários de 10% do valor da causa; a execução das verbas fica suspensa em face do
deferimento da gratuidade da justiça.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353307v23 e do código CRC 65de57c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000266-06.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DANIELE DAMASCENO DARDENGO SEVES (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da
autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353308v2 e do código CRC f6e2332d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5010719-63.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VALMIR NASCIMENTO (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

O recorrente é portador de Portador CID M 51 – Outros transtornos de discos invertebrais; �
CID M54.4 – Lumbago com ciática; � CID M54.5 – Dor lombar baixa; � CID G59 –
Mononeuropatias em doenças classificadas em outra parte, como comprovado nos laudos e
reconhecido pelo perito em laudo pericial, estando em acompanhamento médico.

Assim, diante da incapacidade laborativa do Recorrente, o Instituto-Requerido não pode
suspender auxílio-doença, pois o Recorrente encontra-se em tratamento médico. 

A priori, cabe ressaltar que o juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo decidir de
acordo com as demais provas existentes nos autos, conforme prevê o art. 479 do NCPC, com
fundamento no princípio da persuasão racional. 

É incontroverso que, devido a suas patologias, o recorrente encontra-se incapacitado para o
trabalho, o que não fora corretamente constatado pelo Ilmo. Perito. 

Na ocasião da perícia e atualmente, o recorrente encontra-se com grandes dificuldades para
realizar seus trabalhos habituais, encontrando dificuldades para seu próprio sustento, razão
pela qual pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença, bem como sua conversão em
aposentadoria por invalidez, por ser medida de justiça.

Ainda que se sustente a capacidade para realização da função habitual de supervisor, não se
pode desconsiderar que as mazelas em comento não se restringem somente a diminuir a força
laboral do recorrente como ocorre em lesões físicas, não se pode ignorar que as doenças de
ordem mental também incapacitam o trabalhador, podendo gerar situações imprevistas.

(...)

Diante do exposto, requer a condenação do Recorrido, para que conceda ao Recorrente o
benefício previdenciário de auxílio doença e/ou, caso entenda cabível, a concessão da
aposentadoria por invalidez, conforme pedido exordial, por ser uma medida de direito e
justiça.
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A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

... Trata-se de homem, 53 anos de idade, caldeireiro, que se insurge contra o indeferimento
do benefício previdenciário de auxílio doença requerido em 25/04/2019 (NB 624.451.279-
4-  Evento 9, INDEFERIMENTO2) em virtude da constatação pela autarquia
previdenciária de sua capacidade laborativa( SABI - Evento 14, OUT1 - fls. 41 e ss.). O
benefício foi recebido em decorrência de problemas ortopédicos.

A controvérsia cinge-se, portanto, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho. Pois, realizada perícia judicial com médico ortopedista (Evento 46, em
25/04/2019), o expert propugnou pela capacidade laboral da parte autora, nos seguintes
termos:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Espondilose degenerativa crônica.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? No momento não existem dados técnicos ortopédicos
que justifiquem inaptidão. 

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual?
(Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé?
trabalhar sentada?) Não existem dados técnicos observados nos exames e exame físico que
justifiquem limitações para o labor habitual.

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames
médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão
apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de doença - não
significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o atestado
médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual
divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo.

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Registre-se, ademais, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento do
feito, sem, contudo, vincular o juiz, o qual se utiliza de todos os elementos presentes nos autos
para sua convicção, tais como os laudos e exames médicos particulares, a situação e
características pessoais da parte autora (função, idade, grau de escolaridade, inserção
socioeconômica etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da
realidade controvertida trazida pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, articulados na inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

...

P.R.Intimem-se.

II.        Fundamentação.
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1.Dados da parte autora.

Profissão: caldeireiro                             

Data de nascimento: 12/7/1965                                  

Grau de escolaridade: Ensino fundamental completo

2.  A DER pretendida é 25/4/19.

Os laudos particulares que acompanham a petição inicial estão em ev.1-laudo7 e foram
emitidos nas seguintes datas: 19/6/2006, 14/1/2008, 15/9/2009, 22/2/2008, 20/8/2008,
29/8/2018, 15/8/2018, 30/7/2008.

Ou seja: há apenas 2 laudos emitidos menos de 1 ano antes da DER; os demais foram
emitidos cerca de 10 anos (ou mais) antes da DER.

Reiterando a data dos dos laudos próximos à DER, foram emitidos em 29/8/2018, 15/8/2018.

Ocorre que o autor recebeu auxílio-doença de 28/8/2018 a 7/11/2018 (cf. CNIS, ev.14-out1,
pág.9), de modo que aqules dois laudos médicos foram, evidentemente, apreciados pelo INSS
quando do deferimento desse benefício. 

Trata-se de laudos anteriores à referida DCB (7/11/18). 

Ora: laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para
comprovar que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

Por todo o exposto, não há prova de que a incapacidade perdurou após a DCB. Há prova em
sentido contrário, fornecida pelo laudo pericial.

A perícia do juízo constatou a existência de espondilose degenerativa crônica, mas concluiu
que o autor está apto para o trabalho (Evento 46 - LAUDO1).   O laudo está suficientemente
motivado, sendo que o perito apontou concretamente o exame físico realizado (n.4).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353259v7 e do código CRC 879e45f7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5010719-63.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VALMIR NASCIMENTO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353260v2 e do código CRC 8ead25b2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000486-70.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LINDOLFO LAHASS (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS
a  " conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença da parte autora com DIB em
18/03/2019 (data da citação válida), devendo este ser mantido por 4 meses a contar da sua
implantação."

Em seu recurso, a parte autora alegou o que segue:

2. NULIDADE DE SENTENÇA. QUESITOS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE DE
RESPOSTAS TÉCNICAS AO DESLINDE DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ao
impugnar o laudo pericial confeccionado pela Dr. BRUNO ARANTES PAZOLINI, o Autor
formulou quesitos complementares, conforme evento 25, a saber:      ....     A R. sentença
indeferiu todos os pedidos de esclarecimento, apesar de serem imprescindíveis para atestar a
real incapacidade do autor, conforme narrado na inicial. Dessa forma, a ausência de respostas
aos quesitos complementares configura violação ao devido processo legal e o cerceamento de
defesa do Autor, art. 5º, inc. LIV e LV da CF/88, que se vê impossibilitado de comprovar sua
incapacidade. Assim, requer seja anulada a r. sentença, para que seja o I. Perito Dr. Dr.
BRUNO ARANTES PAZOLINI, intimado para responder aos quesitos complementares
formulados.

3. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PELA VIA ADMINISTRATIVA
UNILATERAL - OFENSA À COISA JULGADA Como afirmado anteriormente, o Autor
ajuizou, no ano de 2014, ação judicial a fim de obter a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez (processo nº 0000704-12.2014.4.02.5050), que foi deferido.
Vejamos:

“Julgo procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença
31/553.506.499-4 desde a cessação, em 8/5/2013, com sua conversão em aposentadoria por
invalidez a partir de 4/4/2014.”

A r. sentença transitou em julgado no dia 09/09/14. Contudo, o benefício de aposentadoria por
invalidez deferido (NB: 32/168.004.851-9), foi INDEVIDAMENTE CESSADO em 31/07/18,
administrativa e unilateralmente. No caso em questão, o benefício previdenciário decorrente
de incapacidade foi concedido por meio de decisão judicial, sem condicionantes e limitação de
tempo, não sendo permitido que a deliberação administrativa afronte decisão decorrente do
exercício imperativo da jurisdição, por importar violação à coisa julgada material e à
harmonia da tripartição de poderes.   ...
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4. REFORMA DA SENTENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. A respeitada
Sentença guerreada, não obstante o brilhantismo de seu prolator, não deve permanecer, vez
que não representa o melhor direito para o caso sub judice. Como esclarecido acima, a
sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais em razão da não constatação da
incapacidade laborativa, baseando-se estritamente na prova pericial produzida nos autos.
Ocorre, Nobres Julgadores, diferente do que aponta o laudo pericial produzido nos autos, o
Autor encontra-se incapacitado para exercer qualquer atividade laborativa de forma
permanente, principalmente a sua atividade habitual (auxiliar de serviços gerais). O próprio
perito confirmou as doenças/lesões do Autor, ao responder o quesito 07 e 08 da seguinte
forma:   ...   Ante ao exposto faz-se necessário notar que mesmo confirmando o diagnóstico e
reconhecendo as doenças e lesões do Autor, o I. Perito declarou que não constatou doenças
incapacitantes, porém, os exames e laudos médicos que instruem a presenta ação não deixam
dúvidas acerca da incapacidade do Autor.     ...      Em virtude dessas considerações é
clarividente que as doenças suportadas pelo Autor, quais sejam, febre reumática, quadro de
valvopatia mitral com repercussão hemodinâmica importante, associado e arritmia
ventricular, além de cardiopatia grave), podem desenvolver-se e apresentarem grau de
agravamento. Em outras palavras é peremptório concluir que o autor não possui condições
laborativas, dado aos efeitos perversos advindos das suas doenças, tal como dores crônicas,
recorrente fraqueza e tonturas. A documentação acostada junto à inicial comprovam de forma
inequívoca, todas as doenças narradas na inicial e confirmadas pelo Expert, porém, de forma
mais detalhada e abrangente.   ....    Como que uma pessoa sofrendo com febre reumática,
quadro de valvopatia mitral, arritmia ventricular, além de cardiopatia grave, teria capacidade
de exercer qualquer função laborativa, sendo acometido de inúmeras dores pelo corpo?
Excelência, beira à teratologia! No mínimo, deveria ser reabilitado para outra função.    ...  

5. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONDIÇÕES
SOCIAIS DO AUTOR. Cogitar-se-ia, a possibilidade de o Recorrente ser reinserido no
mercado de trabalho para desempenhar outras atividades, que não demandem, diretamente, de
esforço físico. Porém, as condições sociais do Recorrente obstam esta possibilidade.   ...  

6. PEDIDO PRINCIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESDE A INDEVIDA
CESSAÇÃO (31/07/18). A sentença concedeu ao Autor apenas a concessão do benefício
previdenciário de auxílio doença desde a data da citação judicial ocorrida em (18/03/19).
Ocorre que diante do que foi demonstrado nos itens anteriores, percebe-se que o Autor
encontra-se totalmente incapacitado para exercer toda e qualquer atividade habitual desde a
data da indevida cessação do benefício de aposentadoria por invalidez. Dessa forma, faz jus o
Autor ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a data da indevida cessação
do benefício previdenciário (31/07/18). 

7. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. DESDE A INDEVIDA CESSAÇÃO
(31/07/18). Tendo o nobre julgador, entendimento diverso, requer que seja concedido ao Autor
o benefício de auxílio doença desde a data da indevida cessação do benefício de
aposentadoria por invalidez (31/07/18).

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:     "laborava como auxiliar de obras" (ev.1); estava aposentado por invalidez.          

Data de nascimento:  18/8/1966                                

Grau de escolaridade:  ensino fundamental incompleto
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2. Nulidade.

O autor alegou que "ao impugnar o laudo pericial ... formulou quesitos complementares...",
que foram indeferidos na sentença. 

O mero indeferimento de quesitos não configura nenhuma nulidade. O Juiz tem o poder de
indeferir as provas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33, Lei
9099/95). 

No rito dos juizados, é inviável acolher tal alegação de nulidade, visto que veio
desacompanhada da demonstração - em razões de recurso - do prejuízo.

3. Alegação: "IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PELA VIA
ADMINISTRATIVA UNILATERAL - OFENSA À COISA JULGADA"

A respeito da cessação do benefício, a sentença consignou que o autor, que estava aposentado
por invalidez, NÃO compareceu à perícia para a qual fora intimado:

"...  o benefício aposentadoria por invalidez (NB 1680048519) foi corretamente cessado pelo
INSS na data de 31/07/2018, haja vista que após ser intimado a comparecer, o autor não
atendeu à convocação do posto. Com efeito, vejo que a única perícia médica realizada na via
administrativa após o ano de 2013 se refere ao NB 6252949551 (Evento 22, OUT1, fl. 17), que
foi indeferido em razão da não constatação da incapacidade do segurado para o trabalho."

Nesse contexto, o ato de cessação estava amparado pelos artigos 70 e 71 da Lei 8212/91:

Art. 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez, ficam obrigados,
sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais,
estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de
fiscalização e auditoria.

Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os
concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a
persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa
para a sua concessão.

Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, para
suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro
material comprovado.  

Na mesma linha é o disposto no § 4º do artigo 43 da Lei 8.213/91:

§ 4o  O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para
avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida
judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista
inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico
a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue,
que são facultativos.      
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Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, visto que ato de cessação pautou-se em
conduta ilegal praticada pelo segurado após a formação da coisa julgada.

Houve fato novo e superveniente: o segurado não foi a uma perícia para a qual fora notificado
a comparecer.

A TNU fixou a tese de que "a concessão judicial de benefício previdenciário não impede a
revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo
durante o curso da demanda.".  Essa tese foi recentemente reafirmada, como se infere do
julgado abaixo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA NO CURSO DA
DEMANDA. ART. 71 DA LEI 8.212/91. ART. 101 DA LEI 8.213/91. REAFIRMAÇÃO DA
TESE FIRMADA NO PEDILEF REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSCIAIA
50005252320124047114, NO SENTIDO DE QUE a concessão judicial de benefício
previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma
regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
PROVIDO.
(PEDILEF n. 0001545-17.2013.4.03.6310. Data da publicação: 28/02/2018)
 

Logo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.

4.  Pedido de reforma.

O autor laborava como auxiliar de serviços gerais. Possui "valvopatia reumática mitral,
insuficiência cardíaca congestiva", já tendo realizado "cirurgia cardíaca de plastia mitral em
1991" (ev.16, n.3). 

O perito afirmou que o autor não possui aptidão para tal função, mas a incapacidade é
temporária. Confira-se os quesitos correlatos abaixo:

6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? 

Auxiliar de serviços de gerais. 

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? 

Não. Autor com valvopatia mitral sintomática, atualmente descompensado devido fibrilação
atrial de alta resposta ventricular. Inapto para atividade habitual.

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual?
(Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé?
trabalhar sentada?) 

Subir escada, pegar peso acima de 10 quilos, levantar-se e agachar-se repetidamente.

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a
atividade habitual? Por quê? 
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Sim, risco de descompensação da insuficiência cardíaca e deterioração do quadro clínico
atual.

10. É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa
data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano? 

Não. 

11. Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior? 

A restrição ao exercício da atividade habitual se deve a limitação causada pela arritmia não
controlada. Com os exames apresentandos, não foi possível definição da data do início da
incapacidade.

...

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam
conduzir à recuperação da capacidade laborativa? 

Conforme já solicitado pelo médico assistente, necessidade de realizar ecocardiograma
transtorácico e, muito provavelmente, nova cirurgia cardíaca.

Nota-se que não há incapacidade definitiva confirmada sequer para a atividade habitual.

Logo, não é o caso de analisar-se condições pessoais.

O autor não acostou documentos médicos afirmando haver incapacidade definitiva.

O único que há é o laudo médico lavrado em ação anterior; trata-se de perícia realizada em
2014, ou seja, 5 anos antes da perícia aqui realizada.

Não se dispõe de elementos de prova contemporâneos para afastar a perícia judicial.

Não é o caso de fixar a DIB do benefício desde a cessação da aposentadoria anterior, tendo
em vista as considerações feitas na sentença, que corretamente aplicou a súmula 576 do STJ
ao caso, verbis:

Ainda segundo o perito, o segurado necessita realizar ecocardiograma transtorácico e, muito
provavelmente, nova cirurgia cardíaca, caso em que será preciso um prazo estimado de
recuperação de 4 meses após o procedimento.

Quanto ao início, o perito afirmou que não é possível estabelecer quando a incapacidade para
o trabalho se instalou, pois a restrição ao exercício da atividade habitual se deve à limitação
causada pela arritmia não controlada, de modo que com os exames apresentados, não pôde
ser definida uma data do início da incapacidade. Nesse contexto, analisando os documentos
médicos apresentados pelo autor no Evento 1, vejo que não há um único laudo sequer
indicando a existência de incapacidade laborativa decorrente de arritmia não controlada na
época do requerimento administrativo datado de 19/10/2018.

Assim sendo, entendo que seja o caso de aplicar a Súmula 576 do STJ, que assim dispõe:
“ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da
aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”.
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DCB.

O perito afirmou que muito provavelmente será preciso realizar nova cirurgia:

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam
conduzir à recuperação da capacidade laborativa? Conforme já solicitado pelo médico
assistente, necessidade de realizar ecocardiograma transtorácico e, muito provavelmente,
nova cirurgia cardíaca.

Em casos nos quais há necessidade de tratamento cirúrgico, é inviável fixar DCB. É
necessário que haja a cirurgia e perícia administrativa posterior, a fim de que se
constate se houve ou não recuperação laboral.

Nesse contexto, o recurso deve ser provido em parte.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser PARCIALMENTE PROVIDO, para se
EXCLUIR a DCB fixada. É necessário que se aguarde  a cirurgia e perícia administrativa
posterior, a fim de que se constate se houve ou não recuperação laboral. Sem honorários
e sem custas.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte
autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353305v10 e do código CRC a7560738.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000486-70.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LINDOLFO LAHASS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, conforme voto descrito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353306v3 e do código CRC ef6ad26f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000113-36.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a
sentença que o condenou a conceder ao autor APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, desde
14/09/2018, bem como a pagar as prestações vencidas. Em seu recurso, o INSS alegou o que
segue:

O INSS foi condenado a “Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ à parte autora, desde 14/09/2018”, com fundamento no resultado da perícia
médica judicial realizada em 13.03.2019.

...

Ocorre que em virtude da decisão proferida no processo 00134304420164025051, a autora
recebeu o benefício 6213689056 entre 01.07.2015 e 0.05.2017.

Na sentença proferida em 21.08.2018 no processo 0008028-11.2018.4.02.5051, o pedido da
autora foi julgado IMPROCEDENTE, com decisão transitada em julgado, tendo em vista que
na perícia médica realizada em 21-05-2018 a autora havia sido considerada apta para o
exercício das funções de lavradora.

O INSS, em relação ao requerimento formulado em (DER) 14/09/2018, indeferiu por Motivo :
04 PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO, pois no exame realizado em 03.10.2018 a
perícia da Autarquia fixou incapacidade em 13.09.2018.

Portanto, a DII em 06.09.2004  fixada pelo perito judicial não condiz com a realidade,
considerando as razões acima que constaram na manifestação/impugnação do INSS de
29.05.2019 (Evento 23).

Ademais, o perito fixou o prazo de recuperação entre 06 meses e 01 ano a partir da data da
perícia , o que é incompatível com a afirmação quanto à existência de incapacidade desde
2004.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido e, eventualmente,
a reforma da sentença para fixar a DIB na data da perícia médica (13.03.2019) ou, ainda
eventualmente, na DER 14.09.2018. 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 314



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 81/475

5000113-36.2019.4.02.5002 500000353309 .V19 JES10672© JES7027

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de hérnia de disco e depressão, que a incapacitam de forma total e
permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa desde 06/09/2004.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do CNIS juntado aos autos, tem-se que a parte autora percebeu auxílio-doença entre
06/09/2004 e 31/10/2004, o que permite reconhecer o preenchimento de todos os requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 14/09/2018.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: Lavradora                  

Data de nascimento: 13/04/1972                        

Grau de escolaridade: Ensino fundamental incompleto (3ª série)

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1-Laudo8, fls.
4/8, datados de 13/09/2018, 13/11/2015, 06/10/2015 e 12/08/2015. O primeiro foi lavrado
por médico ortopedista e os demais por psiquiatras.

2. A petição inicial narra que, quanto às doenças ortopédicas, a partir de setembro de 2018, a
requerente teve seu quadro agravado, apresentando até mesmo dificuldades para caminhar,
tendo requerido benefício previdenciário de auxílio-doença junto ao INSS (624.797.758-5),
no qual foi reconhecida a incapacidade para o trabalho, contudo, seu pleito foi indeferido
sob argumento de não comprovação de qualidade de segurada. (grifei).

Com efeito, a autora requereu administrativamente o benefício em 14/09/2018 , sendo que a
incapacidade foi reconhecida no exame pericial de 3/10/18, mas o benefício indeferido por
perda da qualidade de segurada (ev.1-indeferimento6; e ev.10-out2, p.42).

A autora narra ser portadora de doenças psiquiátricas, fibromialgia e Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS).

A perícia judicial (Evento18-Laudo1), ao responder os quesitos do INSS, diagnosticou as
seguintes doenças: F323 - Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos e F412 -
Transtorno misto ansioso e depressivo, tendo concluído pela incapacidade total e definitiva
em razão dessas doenças.
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Posteriormente, ao responder os quesitos do autor, que tratavam única e especificamente das
doenças ortopédicas ("enfermidade na coluna vertebral"), concluiu que a autora apresenta
incapacidade parcial e permanente, apenas para atividades que exijam muito esforço físico,
estimando, por outro lado, o prazo necessário de recuperação em 6 meses a 1 ano, o que se
mostra contraditório.

3. Como referi, em 3/10/18 o INSS reconheceu incapacidade, fixando DII em 13/9/18 (ev.10-
out2, p.42). 

Mas o INSS indeferiu o benefício porque concluiu que a autora perdera a qualidade de
segurada em 16/7/18 (ev.14-procadm1).  

O mesmo documento reconhece tempo de trabalho de 14/9/2002 a 30/5/2015 (ev.14-
procadm1), fixando a 1ª data como "admissão" e a 2ª como "demissão", para "MARIA
APARECIDA DOS SANTOS LOPES"; ou seja: o documento refere ao nome da própria
autora.

Disso de depreende que o reconhecimento desse tempo de serviço, provavelmente, se deu na
condição de trabalhador rural segurado especial, visto que a autora celebrou contrato de
assentamento com o INCRA (ev.1-out9).

Nota-se que a perda da qualidade de segurado se deu porque o INSS supôs que não tenha
havido labor no período posterior a 30/5/15; aplicou o período de 3 anos e a regra do § 4º do
artigo 15 da LBPS, fixando a data da perda no dia 16/7/18. 

Não há justificativa plausível para que o INSS tenha constado a data de 30/5/2015 como
sendo a de "demissão" (ev.14-procadm1).

A única folha do processo administrativo anexada pelo INSS foi a desse documento.

Não posso, simplesmente, fixar que a autora parou de trabalhar. O INSS reconheceu aptidão
laborativa em exame realizado 5/3/18 (ev.10-out2, p.41) e a autora apresentou CCIR relativo a
seu lote rural emitido no ano de 2017 (ev.1-out9); ou seja: em 2017 continuava a ser
assentada; e essa condição de "assentada" e/ou lavradora foi consignada nos laudos de perícia
administrativa relativos aos exames feitos em 24/3/16, 5/3/18 e 3/10/18. 

Ou seja: à luz do que se juntou nos autos, é inviável analisar as razões em que se basearam o
ato administrativo de indeferimento.

A autora acostou aos autos a carta de indeferimento. É o documento de que dispunha, visto
que lhe foi enviado. Não posso exigir que trouxesse outros.

O INSS acostou os laudos de perícia administrativa e o documento já referido, contido no
evento 14, que indicou "demissão" em 30/5/15.

Cabia ao INSS trazer aos autos todos os documentos de que dispunha, nos termos que lhe
impõe a Lei 10.259/01, com base nos quais seria viável ao Juízo compreender as razões pelas
quais fixou o dia 16/7/18 como sendo a data da perda da qualidade de segurado; e com base
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nas quais supôs não  mais haver labor desde 30/5/15.

Inviável, nesse compasso, julgar improcedente o pedido imputando à autora um ônus
probatório que cabe ao réu.     

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353309v19 e do código CRC dbe23294.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000113-36.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353310v2 e do código CRC 0e2fa0c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000275-59.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DANIEL MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA
ANTECIPATÓRIA DA TUTELA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA
DIÁRIA. CABIMENTO, APÓS DECURSO DO PRAZO FIXADO. VALOR
DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS em face de sentença que o condenou a conceder benefício previdenciário à
parte autora, deferindo a medida antecipatória de tutela e fixando o prazo de trinta dias para
implantação do benefício, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

O recorrente alega ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem
que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de cumprir a
obrigação de fazer espontaneamente. Diz que o prazo previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº
8.213/91 para cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17 da Lei
nº 10.259/2001 é de 60 dias. Sustenta que a multa no montante fixado acarretará o
enriquecimento sem causa de apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros.
Menciona a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, aborda aspectos gerais do
direito a benefício por incapacidade.

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida
ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide
a partir do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que
o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento
do benefício concedido administrativamente e o prazo de 60 dias previsto no art. 17 da Lei nº
10.259/2001 é para o pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante
requisição de pagamento, quando não for o caso de expedição de precatório.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua
incidência diária, (ii) ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida
antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo
a multa diária a 8,85% desse valor.

Ressalte-se, por fim, que os aspectos gerais abordados no item 3 do recurso não
impugnam objetivamente a sentença, eis que não tratam do caso concreto.
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Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº
9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária
fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331432v2 e do código CRC 72744d96.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000275-59.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DANIEL MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331433v2 e do código CRC 3832c6c0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0009847-71.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDSON GREGORIO (AUTOR)

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

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA.
RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença.

Alega o embargante que o acórdão contém contradição, pois por diversas vezes
o relator informa que houve mudança da DII para o dia 9.12.12, sendo que a mudança da DII
foi para o dia 11.6.2014 (ev.1-out4).

O voto considerou o seguinte:

Nesse momento (10/12/14) não houvera a apresentação de documentos que comprovassem a
internação em 12/2012; desse modo, compreende-se que, naquela ocasião (10/12/14), a DII
fosse fixada em 9/9/14.

Já o laudo SABI relativo ao exame realizado em 03/04/2017 (OUT 19 - fl. 5) consta referência
à cópia parcial de prontuário de internação no Hospital Santa Rita de Cássia no
dia 09/12/12, com diagnóstico de alcoolismo de longa data apresentando sonolência, delirium
tremens. Diante desta documentação, fixou-se DII EM 09/12/12.

Ocorre que o laudo SABI relativo ao exame realizado em 03/04/2017 (OUT 19 -
fl. 5) contém a seguinte conclusão:

DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO DESCRITA ACIMA FIXO: DID 05/05/09 - DATA DO 1°
ATENDIMENTO POR HEPATOPATIA TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO NO
ATENDIMENTO MÉDICO DE 09/12/12 " ALCOÓLATRA DE LONGA DATA" E DII NO
LAUDO MÉDICO (CIRROSE/DELIRIUM/POLINEUROPATIA E IMPOSSIBILIDADE DE
TRABALHO)= 11/06/14. NÃO HÁ ELEMENTOS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
PARA ISENÇÃO DE CARÊNCIA NA DII.

Como se vê, a DID foi fixada em 05/05/09 e a DII em 11/06/14, tal como consta
do ofício que comunica o resultado da revisão (evento 1 - out4).

Como ressaltado no voto, o autor somente recolheu contribuições de 01/1990 a
07/1990 e, desde então, somente tornou a filiar-se ao RGPS em dezembro de 2012 (ev. 16-
out20), tendo recolhido como contribuinte individual até 31/01/2013.
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Portanto, mesmo com a DII fixada em 11/06/14, não fazia jus ao benefício, eis
que (i) não cumpriu a carência de retorno; e (ii) já havia perdido novamente a qualidade de
segurado em 16/03/2014.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a contradição reconhecida, declarar que a
DII foi revista para 11/06/2014, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento
do recurso inominado.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336048v8 e do código CRC 6c47b777.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0009847-71.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDSON GREGORIO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a
contradição reconhecida, declarar que a DII foi revista para 11/06/2014, mantendo-se,
contudo, inalterado o resultado do julgamento do recurso inominado, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336049v2 e do código CRC bf486568.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5003465-36.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIARIO JUSTI (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele
interposto apenas para reduzir o patamar da multa fixada na sentença e fixar que os
consectários legais serão calculados na forma explicitada no voto do relator.

Alega o embargante que o acórdão é omisso, eis que a concessão judicial de
benefício previdenciário não impede a revisão administrativa pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso
da demanda, conforme art. 71 da Lei 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91 e, ainda, conforme
tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
em julgamento realizado em 17 de maio de 2013, PEDILEF: 5000525-23.2012.4.04.7114. 

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

O acórdão embargado considerou que o recurso ignora que a sentença – norma
concreta a regular a situação jurídica entre autor e INSS – submeteu e fez incidir no caso o
art. 62 da Lei 8213/91, que é regra jurídica diversa do que a nele discutida (art. 60 da Lei
8213/91).

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344256v2 e do código CRC 545b0c93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
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RECURSO CÍVEL Nº 5003465-36.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIARIO JUSTI (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344257v2 e do código CRC 15d623e9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5008190-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LEDIMARA NUNES LYRIO (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: ILDA NUNES LYRIO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS para excluir da
condenação o pagamento do adicional de 25% de que trata o art. 45 da Lei 8.213/91.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, pois nele não se verifica análise
detida das informações prestadas em toda a instrução processual para concluir que a mesma
não necessita de assistência permanente para atos da vida cotidiana. Destaca que (i) o laudo
particular juntado à exordial assinado pelo Dr. Henderson Eduarth Schwengber – CRM/ES
12193 – afirma que a autora além de incapacitada para o labor necessita de auxílio
permanente de sua familia; (ii) o laudo pericial produzido nos autos do processo de nº
0003740-96.2013.4.02.5050 afirma que em surto a autora pode trazer riscos a si e a terceiros,
ou seja, necessita de supervisão; (iii) O laudo pericial produzido nesta demanda não teve
questionamento quanto a necessidade de assistência permanente, contudo os sintomas
encontrados na autora no momento pericial demonstram a total necessidade de assistência
permanente. Alega ainda, que o fato da autora ser interditada, acarreta sim por si só a
necessidade da benesse.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335680v3 e do código CRC 2a56a1b1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5008190-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ILDA NUNES LYRIO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: LEDIMARA NUNES LYRIO (CURADOR) (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335681v2 e do código CRC 334f13f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5012544-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOANITO FRANCISCO CHRYSTELLO (AUTOR)

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

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que
reconheceu o direito do autor ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, concluindo,
contudo, pela ausência de direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da aposetandoria
por invalidez, ante a desnecessidade de assistência permanente de terceiros.

Alega o embargante que, ao se observar detidamente o laudo pericial, nota-se
que os sintomas suportados pelo autor o impedem de realizar tarefas do cotidiano sem auxilio
permanente de terceiros, bem como que não se verifica no acórdão análise desses sintomas e
suas consequências, nem manifestação quanto à legislação que rege o acréscimo de
acompanhante (artigo 45 do Decreto 3.048/99 e artigo 45 da Lei 8.213/91).

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340989v2 e do código CRC c261e9cd.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5012544-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOANITO FRANCISCO CHRYSTELLO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340990v2 e do código CRC 463764fe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5009208-30.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SANTA CAMPOS RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

          PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO C/C ESPECIAL. RECURSO DO AUTOR E DO
RÉU. ESPECILIDADE RECONHECIDA. LAUDO
EXTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 TNU. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

 

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, SANTA CAMPOS
RODRIGUES, e pela parte ré, INSS, impugnando sentença que declarou parcialmente
procedentes os seus pedidos, de modo que reconheceu a especialidade da atividade exercida
na função de “praticante de operador de máquinas” entre 01/11/1987 e 19/09/2001.

Busca o recorrente, SANTA CAMPOS RODRIGUES, o acréscimo da
especialidade ao período de 18/08/1986 a 31/10/1987, alegando que apresentou documentos,
CTPS e PPP, capazes de comprovar a especialidade,  e que existem dificuldades para a
apresentação do LTCAT da época em que exerceu tal labor pois a empresa é uma “MASSA
FALIDA”, requerendo assim a reforma da sentença para conceder a especialidade ao referido
período bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição c/c especial.

Já o recorrente, INSS, busca a reforma da sentença de modo que a nenhum
período seja atribuída qualquer especialidade, alegando que a metodologia/norma utilizada
para a aferição da intensidade ruído não está conforme o exigido.

II – Fundamentação

Do tempo de serviço especial

O juízo a quo não considerou como especial a atividade exercida na empresa
MASSA FALIDA BRASPÉROLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, entre 18/08/1986 a
31/10/1987, afirmando que o laudo técnico, que anexado pelo autor somente se refere ao
período de 01/11/1987 a 19/09/2001. 
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Quanto ao período de 18/08/1986 a 28/02/1987, o PPP apresentado, é válido
para atestar a especialidade da atividade, pois comprova que a autora trabalhava exposta a
ruído acima do limite legal a época. Da mesma forma é válido o LTCAT extemporâneo para
comprovar a especialidade. Isto porque, de acordo com a súmula 68 da TNU, “O laudo
pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial
do segurado.”.

 

 Já referente ao período de 01/03/1987 a 31/10/1987 também deve ser atribuída
a especialidade, pois essa é comprovada pelo LTCAT, bem como pelo laudo  abaixo, pois a
data presente como de início é 01/03/1987, tempo em que a atividade exercida foi a de
“operador de máquina”..
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Diante do exposto, entendo que o PPP e o LTCAT são válidos para comprovar a
especialidade do período de 18/08/1986 a 31/10/1987, sendo necessário, portanto, reformar a
sentença neste sentido.

 

Da contagem do tempo de contribuição

A sentença impugnada já considera a especialidade de 01/11/1987 a 19/09/2011,
totalizando, 29 anos, 03 meses e 12 dias de tempo de contribuição.

Considerando o reconhecimento da especialidade da atividade exercida entre
18/08/1986 a 31/10/1987, o cálculo do tempo de contribuição do autor alcança: 29 anos, 6
meses e 9 dias.

 

Nome: SANTA CAMPOS RODRIGUES
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
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18/08/1986 31/10/1987                          440                1,00                            440       1       2    14
18/08/1986 31/10/1987                          440                0,20                              88      -        2   

27 

 

Assim, resta evidente que o autor, mesmo com o reconhecimento de período não
reconhecido na sentença, não alcançou o tempo de contribuição necessário para a concessão
do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

                      Do recurso do réu

Quanto à alegação da parte recorrente (INSS) de que os PPP’s apresentados bem
como o LTCAT não estariam em consonância com o entendimento da TNU. Tal argumento
não merece prosperar, pois, conforme o tema 174 é aceito duas metodologias: NHO-01 da
FUNDACENTRO ou a NR-15.

         “Tema 174 – (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo
ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 DA
FUNDACENTRO OU NA NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; [..]”.

Resta claro pelos laudos apresentados que a técnica utilizada no mesmo está
conforme o entendimento do TNU, assim, não cabe reforma à sentença impugnada. 

Cabe ressaltar que como se refere a momento anterior a 19 de novembro de
2003 não é exigido nenhuma norma/metodologia de aferição específica.

III – Dispositivo

 Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários
devidos pela parte recorrente vencida (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
corrigido da causa, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

 Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR, a fim de reconhecer a especialidade da atividade exercida de 18/08/1986 a
31/10/1987 E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.  

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000286279v8 e do código CRC c8afa7ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5009208-30.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SANTA CAMPOS RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, a fim de reconhecer a especialidade
da atividade exercida de 18/08/1986 a 31/10/1987 E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000286280v2 e do código CRC c3bc8503.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5002177-56.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE XAVIER (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO AUTOR ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RUÍDO. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL
TÉCNICO PELOS REGISTROS AMBIENTAIS NO PERÍODO EM QUE EXERCEU
A ATIVIDADE ESPECIAL. ESPECILIDADE RECONHECIDA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, JOSÉ XAVIER,
impugnando sentença que declarou improcedentes seus pedidos, de modo a não averbar
período de 30/08/1975 a 02/02/1982 de atividade rurícola e a não reconhecer a especialidade
da atividade exercida na função de “ajudante geral” entre 25/08/1978 e 01/08/1991.

O recorrente alega que apresentou documentos capazes de servirem de início de
prova material e que existem dificuldades para a apresentação de demais documentos da
época em que exerceu labor rural devido aos poucos recursos da época. Afirma que
apresentou Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e este documento constitui
início de prova material.

Além disso, o recorrente se insurgir contra a decisão do juízo a quo de não
reconhecer a especialidade da atividade exercida na função de “ajudante geral” requerendo o
enquadramento em categoria profissional no item 1.1.6 do Decreto nº 53.831/64.

II – Fundamentação

Do tempo de serviço rural

O juízo a quo entendeu que o autor não apresentou documentos capazes de
servirem como início de prova material, indicando o entendimento sumulado pela Súmula
149 do STJ que determinou “A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação
da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.”.

De fato, o autor não apresentou nenhum documento capaz de servir como início
de prova material do tempo de serviço rurícola entre 30/08/1975 e 02/02/1982. 

O autor anexou aos autos apenas Declaração do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais.
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Contudo, tal documento foi produzido no ano de 2017 (ev.1, out12). É
extemporâneo ao período que pretende comprovar.

Entendo que a simples declaração do sindicato não constitui documento hábil a
servir como início de prova material, por ser extemporâneo.

Dessa maneira, mantenho, neste ponto, a sentença pelos próprios fundamentos.

Do tempo de serviço especial

O juízo a quo não considerou como especial a atividade exercida na empresa
INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTÁRTICA DO ESPÍRITO SANTO S/A, entre 25/08/1978 e
01/08/1991, afirmando que o PPP anexado pelo autor não indicou o responsável técnico pelos
registros ambientais no referido período, havendo informação apenas a respeito deste
profissional para o período de 2001 a 2002.

Ocorre que o PPP apresentado, mesmo assim, é válido para atestar a
especialidade da atividade. Isto porque, de acordo com a súmula 68 da TNU, “O laudo
pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial
do segurado.”. Assim, o período em que foi informada a atuação do responsável técnico pelos
registros ambientais se estende ao tempo anterior a este.

Diante do exposto, entendo que o PPP é válido para comprovar a especialidade
do período de 25/08/1978 a 01/08/1991, sendo necessário, portanto, reformar a sentença neste
sentido.

Da contagem do tempo de contribuição

A Autarquia Ré considerou administrativamente 24 anos, 03 meses e 15 dias de
tempo de contribuição.

Considerando o reconhecimento da especialidade da atividade exercida entre
25/08/1978 a 01/08/1991, o cálculo do tempo de contribuição do autor alcança apenas 29
anos, 05 meses e 19 dias, como é possível visualizar na tabela a seguir:

Nome: JOSÉ XAVIER
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

                        8.866                                      8.866    24       3    15
25/08/1978 01/08/1991                       4.725                0,40                         1.890       5       2       4

 Total:                      10.756    29       5    19

Assim, resta evidente que o autor, mesmo com o reconhecimento de período não
reconhecido na sentença de 1º grau, não alcançou o tempo de contribuição necessário para a
concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

 

III – Dispositivo
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Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR, a fim de reconhecer a especialidade da atividade exercida de 25/08/1978 a
01/08/1991.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000280667v3 e do código CRC 06ff8156.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002177-56.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE XAVIER (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, a fim de reconhecer a especialidade
da atividade exercida de 25/08/1978 a 01/08/1991, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000280668v2 e do código CRC 199a7e4c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5001902-73.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROBERTO DO NASCIMENTO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM
QUE SE ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS
(ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR
SITUAÇÃO DE RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO.
PETIÇÃO Nº. 10.679-RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE
DO PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS em face da sentença que o condenou a : "(i) averbar como especiais os
períodos de 17.3.1988 a 27.4.1988; 11.6.1988 a 6.9.1994; 19.12.1994 a 14.2.1996; 3.6.1996
a 22.8.2000 e 4.4.2001 a 14.7.2012; e (ii) conceder benefício previdenciário de
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, de nº 167.149.905-8, a partir do requerimento
administrativo (DER: 20.9.2018)"

Alega o recorrente o que segue: "A atividade de guarda/vigilante deixou de ser
enquadrada como especial, visto que a periculosidade NÃO consta entre os agentes
configuradores da especialidade do trabalho, NÃO é agente químico, físico ou biológico.
Para os períodos POSTERIORES ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997 NÃO cabe o
enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física na função de VIGILANTE, independentemente do uso de arma de fogo,
visto que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a
ser considerados como caracterizadores de atividade especial. No que concerne aos períodos
ANTERIORES à edição do Decreto 2.172, de 05/03/1997, os elementos probatórios
constantes nos autos NÃO comprovam a periculosidade na atividade desempenhada pela
Parte Autora Portanto, não há direito ao enquadramento pretendido em relação aos períodos
ANTERIORES/POSTERIORES ao Decreto nº 2.172/1997, de 05.03.1997, NÃO podendo
prosperar a r. Sentença."

O INSS formulou o seguinte pedido subsidiário: "Caso não acolhida a
pretensão precitada, requer a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos
critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até que seja definida
a modulação dos efeitos da Decisão proferida no RE 870.947."

II . Fundamentação:
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II.1. Função de Vigilante.

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº
50138641620114047201, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou
a jurisprudência fixada no âmbito do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC.
A TNU entendeu que em 2013, no julgamento do PEDILEF 50136301820124047001,
interpretara restritivamente a decisão tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com
efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº 50138641620114047201 consta o que segue: “(...)
9. Embora o leading case efetivamente versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113) não fez a restrição imaginada no PEDILEF
50136301820124047001. De outro giro, a mesma Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da
CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades perigosas, considerando como tais aquelas
que submetem o trabalhador a riscos acentuados em virtude da exposição a inflamáveis, a
explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física. Então, ao
contrário da conclusão extraída no precedente citado, a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do
que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma, pensamos que o distinguish foi feito pela TNU,
e não pelo STJ, pois há previsão expressa na CLT sobre a existência de atividades perigosas.
(...).” Concluindo o julgamento, a TNU passou a admitir que o trabalho como vigilante pode
ser qualificado como especial após 5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da
periculosidade da função, que deverá ser comprovada por meio de laudo técnico (TNU.
PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel. Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em
11/09/2015. DOU de 06/11/2015). Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de
comprovação probatória e considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a
nocividade das condições de trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento
material equivalente, (nesse sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU:
12/9/2017; Julgamento: 23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível
reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com
ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente." (STJ, 1ª Seção. Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).

O recurso afirma que deve ser desconsiderado o tempo de serviço especial
trabalhado na função de vigilante posterior a 05/03/1997, tendo em vista que o Decreto nº
2172 de 05/03/1997, o exercício de guarda/vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar
a contagem em condições especiais.

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

No caso, o autor apresentou formulários PPP’s, os quais trazem  informações que durante os
períodos de 10.6.1988 a 5.9.1994 (laborado na empresa Servitran Ltda.); 18.12.1994 a
13.2.1996 (laborado na empresa SEG-Serviços Especiais de Segurança e Tranporte de Valores
S/A); 3.6.1996 a 22.8.2000 (laborado na empresa Prosegur Brasil S/A) e 4.4.2001 a 14.7.2012
(laborado na empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda.) ele trabalhou na função de vigilante
portando arma de fogo durante toda a jornada de trabalho.
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Os PPP’s juntados aos autos são aptos a comprovar a natureza especial da atividade, na
função de vigilante, inclusive os emitidos pelos sindicatos representantes da categoria
profissional, face a ausência de empresa empregadora em atividade, tais como, Servitran Ltda.
e SEG-Serviços Especiais de Segurança e Tranporte de Valores S/A).

Deve-se pontuar que a atividade de vigilante até 28.4.1995 (antes da edição da Lei 9.032/95)
merece ser enquadrada por categoria profissional.

Assim, com base nessas informações, reconheço como especiais as atividades desempenhadas
pela parte autora nos períodos 10.6.1988 a 5.9.1994; 18.12.1994 a 13.2.1996; 3.6.1996 a
22.8.2000 e 4.4.2001 a 14.7.2012, dada a periculosidade inerente da própria função em si.

Pois bem. No que diz respeito às empresas Servitran e SEG (11/06/1988 a
06/09/1994 e 19/12/1994 a 14/02/1996, aferi que se encontram, respectivamente,  com
situação cadastral "inapta" e "baixada" quanto ao CNPJ (a aferição foi realizada em consulta
ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou
em empresa especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua
atividade há tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios
do uso – ou não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso
de presumir que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o
julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE. PROVA DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da
súmula 10 desta TRU, para que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código
2.5.7. do quadro anexo ao Dec. 53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é
necessário o porte de arma de fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em
que o vigilante foi empregado de empresa especializada em segurança privada e vigilância
patrimonial até a edição da Lei 9032/95, não sendo mais possível a apresentação de
formulário apropriado, em face do encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte
de arma de fogo a partir de indícios que integram o conjunto probatório". (IUJEF
2008.70.95.002940-4, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane
Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3. Pedido de uniformização conhecido e provido,
com o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação. (TRU da 4ª Região.
IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado
o uso de arma de fogo nos períodos referidos.

Pelo exposto, conquanto divirja da fundamentação lançada na sentença, o
recurso não deve ser provido, visto que a conclusão adotada a partir da premissa acima
lançada impõe a adoção da mesma conclusão a que chegou a sentença.
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III.3. Período de 03/06/1996 a 22/08/2000.

O autor laborou como vigilante na Prossegur Brasil s/a - Transportadora de
Valores e Segurança.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (evento 1 - PPP9,
fls. 5/6).

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido
período deve ser qualificado como especial.

III.4. Período de 04/04/2001 a 14/07/2012.

O autor laborou como vigilante na Visel Vigilância e Segurança Ltda.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (evento 1 - PPP9,
fls. 3/4).

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido
período deve ser qualificado como especial.

IV.   Juros e Correção Monetária:

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência
do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

III.2. Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux
concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da
referida decisão consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum
embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de
pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando
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grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se.
Brasília, 24 de setembro de 2018. ...”

III.3.Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a
possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do
artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base
nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

V.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte para reformar a sentença
APENAS quanto à correção monetária, nos termos acima explicitados. Sem custas e sem
honorários (artiog 55 da Lei 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301147v5 e do código CRC 79d07ed9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5001902-73.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROBERTO DO NASCIMENTO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301148v2 e do código CRC 0787d374.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5016576-90.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE FERNANDES COITINHO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM
QUE SE ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS
(ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR
SITUAÇÃO DE RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO.
PETIÇÃO Nº. 10.679-RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE
DO PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar o inss a : "a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 17/5/1989 a
13/12/1990, 26/8/1991 a 14/9/1994, 7/9/1994 a 11/8/1995 e de 11/8/1995 a 22/12/2017,
convertendo-o em comum; b) conceder a aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/185.557.630-6 com efeitos retroativos a 30/1/2018, data de início do benefício, sem a
incidência do fator previdenciário.Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os valores
deverão ser corrigidos com correção monetária desde a data em que eram devidos,
aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de mora a partir da citação, sendo esses (os
juros) calculados em conformidade com os índices oficiais da poupança, nos termos do art.
1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo
com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE 870947 (em 20/09/2017), decidindo a
questão em sede de repercussão geral. Em não sendo definido,até o trânsito em julgado, a
modulação dos efeitos da decisão, ou sendo fixado momento posterior ao da presente
demanda, os juros moratórios e a correção monetária devem ser calculados com base no
mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F
da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09."

Alega o recorrente que:

Para os períodos POSTERIORES ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997 NÃO
cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física na função de VIGILANTE, independentemente do uso de arma de
fogo, visto que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos
passaram a ser considerados como caracterizadores de atividade especial. No que concerne
aos períodos ANTERIORES à edição do Decreto 2.172, de 05/03/1997, os elementos
probatórios constantes nos autos NÃO comprovam a periculosidade na atividade
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desempenhada pela Parte Autora Portanto, não há direito ao enquadramento pretendido em
relação aos períodos ANTERIORES/POSTERIORES ao Decreto nº 2.172/1997, de
05.03.1997, NÃO podendo prosperar a r. Sentença.

II . Fundamentação:

II.1. Função de Vigilante.

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº
50138641620114047201, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou
a jurisprudência fixada no âmbito do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC.
A TNU entendeu que em 2013, no julgamento do PEDILEF 50136301820124047001,
interpretara restritivamente a decisão tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com
efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº 50138641620114047201 consta o que segue: “(...)
9. Embora o leading case efetivamente versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113) não fez a restrição imaginada no PEDILEF
50136301820124047001. De outro giro, a mesma Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da
CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades perigosas, considerando como tais aquelas
que submetem o trabalhador a riscos acentuados em virtude da exposição a inflamáveis, a
explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física. Então, ao
contrário da conclusão extraída no precedente citado, a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do
que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma, pensamos que o distinguish foi feito pela TNU,
e não pelo STJ, pois há previsão expressa na CLT sobre a existência de atividades perigosas.
(...).” Concluindo o julgamento, a TNU passou a admitir que o trabalho como vigilante pode
ser qualificado como especial após 5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da
periculosidade da função, que deverá ser comprovada por meio de laudo técnico (TNU.
PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel. Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em
11/09/2015. DOU de 06/11/2015). Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de
comprovação probatória e considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a
nocividade das condições de trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento
material equivalente, (nesse sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU:
12/9/2017; Julgamento: 23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível
reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com
ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente." (STJ, 1ª Seção. Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).

II.2. Objeto do Recurso.

O recurso questiona a qualificação, como especial, do período laborado como
vigilante apenas com base no relato dessa função na CTPS do autor:

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

Conforme anotações das CTPS, o autor exerceu os seguintes cargos nos períodos
controversos:
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Período:                               Atividade:                                 Empresa:

17/05/1989 a 13/12/1990........ Vigilante........... SEG – Serviços Especiais de Guarda 

26/08/1991 a 14/09/1994.......Vigilante........... Servitran Ltda. 

07/09/1994 a 11/08/1995....Vigilante......... Vigserv – Serv. de Vigilância e Segurança

A partir de 11/08/1995................ Vigilante........... PROSEGUR Brasil S.A.

Com relação ao período transcorrido até 5/3/1997, as anotações inseridas na CTPS
confirmam que o autor exerceu a função de vigilante em empresas de segurança patrimonial.
A função de vigilante, ao contrário da de vigia, é presumivelmente exercida com porte de
arma. O vigia não tem autorização para portar arma de fogo.

“A diferença entre as profissões de vigia e vigilante é que enquanto o primeiro realiza
serviços observando a adequada ordem do estabelecimento, o segundo é preparado através
de cursos para poder defender o patrimônio do empregador e impedir ou inibir ação
criminosa.

 

 

Os cargos de vigia e vigilante distinguem-se entre si, sob o ponto de vista técnico. Vigilante é
aquele profissional especializado, treinado para segurança de valores, e que tem porte de
arma. Já o vigia apenas toma conta do estabelecimento que se encontra fechado. As funções
desenvolvidas pelo vigia, mais brandas e de modo menos ostensivo, não se confundem com
as do vigilante, como guarda especial que presta serviços de segurança com atribuições
específicas, assemelhada ao policiamento, de natureza parapolicial.”1

Assim, reconheço tempo de serviço especial nos períodos de 2/5/1992 a 3/5/1993, 1º/6/1993 a
2/9/1996 e 8/2/1997 a 5/3/1997.

II.3. Divirjo do entendimento fixado na sentença.

A mera anotação da função de vigilante, por si só não é bastante para comprovar
que o mesmo usava arma de fogo.

Ocorre que o que diz respeito às empresas SEG - Serviçs Especiais de Guarda
S.A e Servitran Ltda (períodos de 17/05/1989 a 13/12/1990 e 26/08/1991 a
14/09/1994 respectivamente), aferi que se encontram com situação cadastral "baixada" ou
"inativa", respectivamente, quanto ao CNPJ (a aferição foi realizada em consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou
em empresa especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua
atividade há tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios
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do uso – ou não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso
de presumir que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o
julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE. PROVA DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da
súmula 10 desta TRU, para que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código
2.5.7. do quadro anexo ao Dec. 53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é
necessário o porte de arma de fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em
que o vigilante foi empregado de empresa especializada em segurança privada e vigilância
patrimonial até a edição da Lei 9032/95, não sendo mais possível a apresentação de
formulário apropriado, em face do encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte
de arma de fogo a partir de indícios que integram o conjunto probatório". (IUJEF
2008.70.95.002940-4, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane
Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3. Pedido de uniformização conhecido e provido,
com o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação. (TRU da 4ª Região.
IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado
o uso de arma de fogo nos períodos referidos.

Pelo exposto, conquanto divirja da fundamentação lançada na sentença, o
recurso não deve ser provido, visto que a conclusão adotada a partir da premissa acima
lançada impõe a adoção da mesma conclusão a que chegou a sentença.

III.3. Período de 07/09/1994 a 11/08/1995.

O autor laborou como vigilante na Vigserv Serviços de Vigilância e Segurança
Ltda.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (evento 1 - PPP9).

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido
período deve ser qualificado como especial.

III4. A partir de 11/08/1995:  

O autor laborou como vigilante na PROSEGUR Brasil S.A.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (evento 1 - PPP9).

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido
período deve ser qualificado como especial.

III.   Juros e Correção Monetária:
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência
do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

III.2. Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux
concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da
referida decisão consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum
embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de
pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando
grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se.
Brasília, 24 de setembro de 2018. ...”

III.3.Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a
possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do
artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base
nessa decisão definitiva (do STF).
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Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

IV.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte para reformar a sentença
APENAS quanto à correção monetária, nos termos acima explicitados. Sem custas e sem
honorários (artiog 55 da Lei 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299141v5 e do código CRC b6e94ca3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5016576-90.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE FERNANDES COITINHO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299142v2 e do código CRC 5695d19a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5002935-32.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROSANGELA DE FATIMA BAYERL ZUQUI (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESE FIXADA PELO STF EM
REPERCUSSÃO GERAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL A
PARTIR DOS 12 ANOS.  SÚMULA 5 DA TNU. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por ROSANGELA DE FATIMA
BAYERL ZUQUI em face da sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir quanto
à averbação do período de labor para o Município de Iconha  entre 02/2008 e 06/2012
e julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar que o INSS averbe o
período de 01/01/1978 a 30/09/2005 como segurada especial. Sustenta, em suas razões, o que
se segue: 

i) há início de prova material apto para o reconhecimento do labor rural no
período de 1/4/1972 a 31/12/1977, ou seja, a partir dos 12 anos de idade até o seu casamento,
na condição de filha de proprietários rurais; 

ii) "No que se refere a possibilidade de concessão da aposentadoria por tempo
de contribuição hibrida em caso de impossibilidade de concessão da aposentadoria por
idade rural, verifica-se que a autora possui cerca e 33 anos de atividade rural, de forma que
a autora tem direito de averbar o período de labor rural ao período de trabalho urbano (11
anos e 24 dias) conforme CNIS em anexo, totalizando assim mais de 44 anos e seis meses de
serviço, tempo mais do que o exigido de 30 anos para aposentadoria integral e 25 anos para
aposentadoria proporcional da mulher."

iii) Inclusive verifica-se que no CNIS da autora consta tempo de serviço no qual
houve contribuições para outros regimes, in casu, o Município de Iconha/ES entre fevereiro
de 2008 e junho de 2012, no qual o INSS deve fazer compensação financeira com o
município de Iconha/ES e averbar referido período para fins de contagem do tempo de
contribuição da autora.

Eis o teor da sentença:

Dispensado o relatório. Decido.
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Em primeiro lugar, deixo de analisar o pedido referente à averbação do período laborado
para o Município de Iconha entre 02/2008 e 06/2012, porquanto não houve qualquer
menção ao período no momento do requerimento administrativo, assim como sequer foram
juntados documentos do período no momento do requerimento administrativo. Sendo assim,
há de se reconhecer a ausência de interesse de agir quanto ao pedido.

A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente nomeada de aposentadoria por
tempo de serviço é regida pelo art. 9º da EC 20/98, verbis:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é
assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de
previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender
aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se
mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data
da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea
anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea
anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da
aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição
que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à época da
publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para requerer a
aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de transição para o
cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram aplicação se o segurado não
preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

Para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, as exigências
expressas no art. 9º da Emenda Constitucional nº 20/98, devem ser atendidas.

O INSS já reconheceu 30 anos 7 meses e 29 dias, sendo que computou o período rural como
segurado especial entre 01/01/1978 a 31/12/1982, com 302 meses carência total.
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Do período rural

Para a comprovação do período rural, juntou o autor os seguintes documentos que servem de
início de prova material:

Certidão de Casamento (fl. 5, doc. 6, evento 1);

Fichas de Matrícula Escolar das filhas da autora, qualificando a mesma como
lavradora (fl. 13, doc. 6; fl. 2, doc. 10, evento 1);

Prontuário Médico, qualificando a autora como lavradora (fls. 15/16, doc. 6, evento 1);

Ficha Cadastral de Cliente, qualificando a autora como lavradora (fl. 17, doc. 6, evento
1);

CNIS (fl. 51, doc. 6; fl. 1, doc. 7, evento 1);

Carteira de Filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iconha (fl. 1, doc. 19,
evento 1).

 

O esposo da autora está aposentado como segurado especial desde 2012 (Evento 1,
PROCADM5, Página 48), o que reforça toda a documentação juntada.

A prova oral foi plenamente favorável.

Considerando a certidão de casamento realizado em 1978 e a prova oral, reconheço o labor
rural entre 01/01/1978 e 30/09/2005.

Mesmo considerando todo o período rural, a autora não faz jus à aposentadoria por tempo de
contribuição, pois não tem a carência necessária para a sua fruição.

Com efeito, mesmo que computado o período entre 02/2008 e 06/2012 em que laborou para o
Município de Iconha, a autora somente possui 11 anos de contribuição para o RGPS (urbano),
o que não permite a aposentadoria.

Ressalto que o tempo de serviço rural aqui reconhecido não serve como carência. Nesse
sentido:

Súmula 24 TNU:O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei
nº 8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para
a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91.

                    Do exposto, reconheço a ausência de interesse de agir quanto à averbação do
período de labor para o Município de Iconha  entre 02/2008 e 06/2012 e julgo parcialmente
procedente o pedido apena para determinar que o INSS averbe o período de 01/01/1978
a 30/09/2005 como segurada especial.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
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Apresentado recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após, subam os autos às
Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição de recurso,
certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

 

Prévio requerimento administrativo

A partir do julgamento do RE 631.240 pelo STF em regime de repercussão
geral, as ações propostas sem o prévio requerimento administrativo demandam a extinção
sem resolução do mérito, não havendo que se falar em oportunizar a parte a correção da sua
omissão, conforme tese fixada naquele julgamento. 

Quanto ao pedido de averbação do período laborado para o Município de Iconha
entre 02/2008 e 06/2012, a sentença está em conformidade com o entendimento do STF, pelo
que deve ser mantida.

 

Averbação de tempo rural a partir dos 12 anos

A sentença reconheceu o trabalho rural exercido pela autora a partir do seu
casamento, em 1978. Pretende a autora obter a averbação do trabalho rural a partir dos 12
anos até a véspera do casamento, ou seja, de 1º/4/1972 a 31/12/1977.

Há prova material de que o pai da autora, sr. Valtamir Bayerl, em 1966, adquiriu
propriedade rural em Iconha-ES, juntamente com seu pai (Plácido) e irmãos (ev.1-
matrimovel11, p.1).

Em seu depoimento pessoal, a autora disse que: "a partir dos 13 anos
trabalhava com o pai,  apanhava café, carregava banana; que o pai fazia açúcar,  então
tinha que moer cana."

A pretensão autoral encontra amparo na Súmula nº 5 da TNU, verbis: “A
prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de
julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.”

Duas testemunhas declararam conhecer a autora desde a infância e confirmaram
o trabalho rural desenvolvido em regime de economia familiar pela autora, desde criança,
com os pais.

Com efeito, a extensão do marco inicial do trabalho rural, neste caso, está
respaldada por início de prova material e corroborada por sólida prova testemunhal, o que
permite a sua averbação desde a data em que a autora completou 12 anos, ou seja, em
1º/4/1972.

No mais, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
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Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/1995. 

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o
pedido de averbação de tempo de serviço rural no período de 1º/4/1972 a 31/12/1977 para
todos os efeitos, exceto carência (§ 2º do art. 55 da Lei 8.213/91).     

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000310668v12 e do código CRC 76fcfa2f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5002935-32.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROSANGELA DE FATIMA BAYERL ZUQUI (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO da parte autora para reformar a
sentença e julgar procedente o pedido de averbação de tempo de serviço rural no período de
1º/4/1972 a 31/12/1977 para todos os efeitos, exceto carência (§ 2º do art. 55 da Lei
8.213/91).?????, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000310669v2 e do código CRC 66ccbe60.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001268-02.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDMILSON JOSE MOROSINI (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE ATO CONCESSÓRIO DE
BENEFÍCIO.  CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES
VERTIDAS SEM ATRASO. COMPROVAÇÃO NO RECURSO, SEM
IMPUGNAÇÃO DO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO
PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente
o pedido de reconhecimento de contribuições vertidas entre os meses de janeiro e junho de
2013 para proceder a retroação da data do início de seu benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição.

A sentença está assim fundamentada:

O autor pretende com a presente demanda demonstrar que as contribuições vertidas para a
Previdência entre janeiro e junho de 2013 representavam a realidade fática laboral.

Com tal demonstração, requer o aproveitamento dos recolhimentos para fins de retroagir a
data de início de seu benefício previdenciário, o qual passaria do mês de julho de 2017 para
fevereiro de 2017.

Analisando o processo administrativo, vê-se ter sido exigido do autor a apresentação de
comprovantes do auferimento da renda correspondente às contribuições devidas.

Até o fim da primeira instância administrativa, porém, tal documentação não foi juntada pelo
ora demandante.

A apresentação do comprovante ocorreu somente em sede administrativa. Juntou o autor a
declaração de imposto de renda relativo ao ano de 2013, contudo, consta do recibo desta que
a transmissão para a Receita Federal ocorreu em 08/08/2017.

Portanto, a declaração juntada não foi emitida na época própria, mas a destempo. Ao que
tudo indica, sua confecção teve por único fim a instrução do processo administrativo.

A declaração de imposto de renda, por ter sido feita anos após o período que se pretende
provar, não guarda a contemporaneidade necessária para tanto.

Assim, não se presta aos fins destinados. Não tem ela o condão de, sozinha, demonstrar que o
demandante efetivamente auferiu a renda ali declarada.

Deveria ter apresentado documentos outros para demonstar o exercício de atividade
remunerada e a renda recebida pelos serviços prestados.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 325



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 130/475

5001268-02.2018.4.02.5005 500000332006 .V16 JES10621© JES7027

Como tais documentos não constam do processo administrativo ou desta demanda, tudo indica
que a decisão da autarquia previdenciária mostrou-se correta, não merecendo qualquer reparo
pelo Poder Judiciário.

Com o julgamento de improcedência do pedido quanto à validação das contribuições relativas
aos meses de janeiro a junho de 2013, o pedido de fundo (retroação da data do início do
benefício) também deve ser negado.

O recorrente alega o que segue:

...

Não merece prosperar a decisão em relação a não validação das contribuições lançadas no
CNIS, afinal a autarquia não pode deixar de validar as contribuições efetivamente recolhidas,
sob o argumento de que o valor a título de remunerações foi lançado de forma extemporâneas,
até porque consta no documento anexado por nome CNIS5 o pagamento destas contribuições,
a legislação fala em contribuições para garantia do direito a aposentadoria, considerando que
a responsabilidade pela entrega da GFIP e pelo desconto e recolhimento das contribuições
cabia à pessoa jurídica, a extemporaneidade no cumprimento da obrigação a cargo da
empresa não impede o reconhecimento do tempo de contribuição e da respectiva carência a
favor do contribuinte individual.

Ocorre que somente agora foi localizado pelo profissional contábil e entregue o autor os
comprovantes das guias citadas devidamente quitadas na data correta, sendo as mesmas
anexadas neste ato.

...

Não merece prosperar a decisão em relação a não validação das contribuições lançadas no
CNIS, afinal a autarquia não pode deixar de validar as contribuições efetivamente recolhidas,
sob o argumento de que o valor a título de remunerações foi lançado de forma extemporâneas,
até porque consta no documento anexado por nome CNIS5 o pagamento destas contribuições,
a legislação fala em contribuições para garantia do direito a aposentadoria, considerando que
a responsabilidade pela entrega da GFIP e pelo desconto e recolhimento das contribuições
cabia à pessoa jurídica, a extemporaneidade no cumprimento da obrigação a cargo da
empresa não impede o reconhecimento do tempo de contribuição e da respectiva carência a
favor do contribuinte individual. Ocorre que somente agora foi localizado pelo profissional
contábil e entregue o autor os comprovantes das guias citadas devidamente quitadas na data
correta, sendo as mesmas anexadas neste ato.

O autor instruiu o recurso com cópias das guias de recolhimento da Previdência
Social referentes às competências 01 a 06/2013, com pagamentos tempestivos (Evento 15-
OUT2). Os recolhimentos constam do CNIS com a observação PREM-EXT (Remuneração
informada fora do prazo, passível de comprovação), conforme Evento 1, CNIS5, fls. 9 e 12 (e
Evento 7 - CONT2, fls. 16 e 19).

O INSS não validou as contribuições referentes ao período de janeiro a junho de
2013, uma vez que o Imposto de Renda Pessoa Física foi apresentado após o requerimento
do benefício, em 08/08/2017 (Evento 1 - PROCADM4).

Consta do processo administrativo (Evento 7 - CONT3, fl. 22), a seguinte
observação datada de 06/03/2017 e subscrita pelo autor: não apresentou DIRPF 2013 por
estar isenta a empresa paralisada no final de 2012.
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A pendência verificada nas referidas competências foi o indicativo de
extemporaneidade, conforme fl. 24 do Evento 7 - CONT3, extemporaneidade essa que resta
afastada pelos documentos constantes do Evento 15-OUT2, não impugnados pelo INSS em
suas contrarrazões ao recurso.

Portanto, assiste razão ao recorrente.

O recurso deve ser provido.

Sem honorários e sem custas (artigo 55 da Lei 9099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a
rever o ato concessório da aposentadoria por tempo de contribuição do autor, ante o
reconhecimento das contribuições previdenciárias vertidas no período de janeiro a junho de
2013, bem como a pagar o valor das diferenças daí decorrentes, acrescido de juros de mora,
desde a citação, e correção monetária.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332006v16 e do código CRC 8f189c51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001268-02.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDMILSON JOSE MOROSINI (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reformar a sentença e julgar procedente
o pedido, condenando o INSS a rever o ato concessório da aposentadoria por tempo de
contribuição do autor, ante o reconhecimento das contribuições previdenciárias vertidas no
período de janeiro a junho de 2013, bem como a pagar o valor das diferenças daí decorrentes,
acrescido de juros de mora, desde a citação, e correção monetária, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332007v2 e do código CRC b0375ee9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5015567-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALLAN FERRER LOMMEZ (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO AUTOR. ESPECILIDADE NÃO
RECONHECIDA. PROVA PERICIAL NÃO NECESSÁRIA. RECURSO
DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

 

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ALLAN FERRER LOMMEZ,
impugnando sentença que julgou totalmente improcedente os seus pedidos.

Busca o recorrente seja qualificado como especial o período de 01/10/2003 a 30/06/2017.

Alegou ter havido cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial:

A Parte Autora elaborou pedidos específicos de produção de prova pericial para comprovação
da exposição aos agentes nocivos nos períodos controversos. Todavia, os pedidos realizados
foram indeferidos pelo Juízo a quo (Evento 26). Ocorre que tais requerimentos de produção de
provas foram motivados principalmente pela omissão da empresa ao efetuar o preenchimento
dos formulários PPP’s. Nesse contexto, no primeiro documento, emitido no ano de 2008,
somente foram apresentadas informações a respeito dos agentes nocivos ruído, sem qualquer
menção ao agente insalubre vibração. Dessa forma, ao constatar a omissão da empresa no
preenchimento do formulário, a Parte Autora solicitou a realização da pericia técnica judicial,
para que tal erro fosse sanado, uma vez que estamos tratando da vida laboral e consequente
aposentadoria da Parte Autora. Não obstante, o Magistrado sentenciante não reconheceu a
especialidade dos períodos mencionados, como ainda alegou desconhecer a nocividade da
função a partir de 2003 com relação ao agente ruído, um total absurdo! Uma vez que, além da
atividade ser extremamente penosa, a nocividade pode ser detectada através de outros agentes
nocivos, tal qual vibração. Todavia, não é de se admirar que a descrição das atividades
baseadas nos laudos, não carreiem a verdade, uma vez que as empresas se esquivam do
pagamento de contribuição a maior, ou seja, o pagamento do adicional de insalubridade. De
qualquer forma, tal incoerência no formulário PPP poderia ser facilmente esclarecida com a
produção de prova pericial, pedido este que foi indeferido pelo magistrado sentenciante.

Também alegou que deve haver o enquadramento como especial por força do agente
vibração: 

O agente físico vibração tem enquadramento na legislação previdenciária desde os primórdios
da aposentadoria especial, porém antes era conhecido como trepidação. Hoje, vários
profissionais estão expostos ao agente vibração, em nível de tolerância superior ao permitido
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na legislação, ensejando assim a nocividade da atividade desempenhada, com o consequente
enquadramento especial do período trabalhado exposto à vibração. A vibração está dentre os
agentes físicos previstos no Quadro IV, do Decreto 3048/99, código 2.0.2 e na Norma
Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, mais especificadamente no Anexo
8 da referida NR. Ressalta-se que a vibração é um dos agentes físicos que não possuem limite
de tolerância especificado no Decreto, portanto, admite-se o enquadramento, apenas pela
atividade especificada, não havendo necessidade de avaliação quantitativa, uma vez que o
caput do Anexo IV do Decreto 3048/99 estabelece que a aposentadoria especial por agentes
físicos ocorra quando a intensidade superar os limites ou as atividade especificadas.  ...     No
caso em tela, é importante destacar que as empresas, ao elaborarem os PPP’s, não incluiriam
o agente agressivo vibração, impedindo o direito da Parte Autora de demostrar de forma cabal
o agente nocivo a que estava exposto, e consequentemente, impedindo a Pare Autora faça jus
ao beneficio a que tem direito.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]A parte autora aduz, em síntese, que devem ser reconhecidos como especiais seus
trabalhos praticados como motorista de caminhão entre outubro de 2003 e a DER, visto que
caracterizados por exposição a ruído e vibração corporal, bem como por serem penosos.

[...] De início, indefiro o pleito de realização de perícia formulado pela parte autora.

A meu ver, em processo que tramita sob o pálio da gratuidade de justiça, não há como se
designar a realização de prova técnica pura e simplesmente por vontade da parte autora, sem
que nenhum elemento concreto tenha sido apresentado a justificar a pertinência desta prova.

E neste pormenor, muito embora a parte aduza genericamente a necessidade de produção da
prova técnica – baseada em suposta possibilidade de omissão do empregador acerca do
ambiente insalubre do trabalho, para não pagamento da contribuição específica –, em nenhum
momento ela questiona expressamente a medição que fora realizada nos PPPs anexados ao
processo administrativo, sendo imperioso notar que em nenhum deles se aponta a exposição a
ruído superior a 85 dB(A).

[...] Desta feita, tratando-se de pleito formulado com fundamentos genéricos, sem
confrontamento específico do que teria havido de irregular nos PPPs apresentados, entendo
ser absolutamente desnecessária a produção de prova pericial, devendo este Juízo se ater ao
que dizem os documentos técnicos fornecidos pelos empregadores – que, como defende a
própria parte autora, são baseados em laudos técnicos acerca do ambiente de trabalho do
segurado.

[...]Neste aspecto, verifico que a petição inicial aduz a especialidade dos vínculos havidos pelo
autor entre outubro de 2003 e a DER sob a alegação de que as atividades então exercidas
como motorista de caminhão implicam exposição a ruído, vibração e penosidade.

Administrativamente, o autor fez juntar PPPs referentes apenas aos trabalhos exercidos de
26.03.2006 a 30.09.2010 (“FLORAMAR AUTO HOMNIBUS LTDA.”) e de 01.10.2010 a
15.03.2018 (“EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.”) – vide Evento 21, PROCADM4, páginas
63/64 –, os quais trazem informações, no entanto, que podem ser estendidas aos labores
prestados também entre 2003 e 2006, por conta da identidade de funções.

Nos PPPs, não há nenhuma indicação de exposição a ruído superior ao limite de tolerância de
85 dB(A) vigente desde 19.11.2003, logo, quanto a tal agente nocivo, não há se falar em
reconhecimento de especialidade laboral.
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No que se refere à vibração de corpo inteiro, a NHO-09 da FUNDACENTRO assim prevê em
seu item 6.5:

Por sua vez, analisando o PPP da “EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.”, vê-se que os fatores
máximos encontrados no ambiente laboral do autor (VDVR 17,07 e aren 0,94) não estão
acima do limite de tolerância previsto para este agente nocivo – tal como já havia consignado
na análise administrativa feita pela perita médica do INSS.

[...]Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o mérito da
demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

II.B.  Períodos de trabalho.

O autor laborou de 26/3/08 a 30/9/10 e de 1/10/10 a 30/6/17 como motorista para duas
empresas distintas.

Os dois PPPs indicam ruído, sempre em nível inferior ao limite de tolerância (ev.1-ppp8).

O segundo PPP indica também a existência do agente vibração, em três diferentes níveis,
sendo que o maior deles apresentou a seguinte intensidade:

VDVR = 17,07 m/s 1,75

aren = 0,94 m/s2
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Essa medida - a maior das 3 - está abaixo do limite de tolerância para vibração de corpo
inteiro definido no Anexo 8 da NR15, qual seja:

2.2. Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de
exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

 

Nota-se que não há razão para efetivar o enquadramento de tais períodos como especiais.

Na inicial, a autora formulou pedido genérico de produção de prova pericial (ev.1,
págs.10/11).

É fato notório que motoristas de ônibus e caminhões estão sujeitos ao agente vibração.
Contudo, julguei muitos casos em que motoristas pleitearam reconhecimento de períodos de
trabalho como especiais, e em nenhum deles houve tal qualificação por força do agente
vibração de corpo inteiro.

Não tenho, objetivamente, razão para supor que as medidas de vibração indicadas no PPP
estejam equivocadas.

Logo, não havia, como não há, razão para deferir o pedido de prova pericial.

III – Dispositivo

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

                Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000296062v7 e do código CRC 15eb1432.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5015567-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALLAN FERRER LOMMEZ (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000296063v2 e do código CRC 51434daa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001321-89.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ORNI MACHADO SCANTAMBURLO (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. EXPOSIÇÃO A BENZENO, TRICLOROETILENO, CROMO E
ÓLEO MINERAL. RECURSO PROVIDO. 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ORNI MACHADO
SCANTAMBURLO, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais, reconhecendo como especial os períodos de 16/02/1978 a 08/01/1979, de 12/04/1979
a 01/10/1982, de 17/01/1986 a 31/01/1990, de 05/02/1990 a 12/09/1990, de 01/10/1990 a
29/11/1991 e de 03/01/1995 a 05/03/1997.

Alega o recorrente que esteve exposto no período de 01/11/1999 a 31/03/2014 aos agentes
Benzeno, Tricloroetileno, Cromo e Óleo Mineral durante seu período laboral, justificando
assim a especialidade nesse período, requerendo a reforma da sentença.

2. Eis o teor da sentença:

“[...] Alega a parte autora, em síntese, que, embora tenha apresentado documentos hábeis a
sua comprovação, o INSS não reconheceu todos os períodos de atividades exercidas sob
condições especiais prejudiciais à saúde e/ou à integridade física e, por conseguinte, não lhe
conferiu o direito à aposentadoria especial na data do requerimento administrativo formulado
em 13/03/2015.

Citado, em linhas gerais, aduz o INSS que, em consonância com as normas legais vigentes,
não restou devidamente comprovada a sujeição a agentes nocivos e, por conseguinte, não há
se falar em enquadramento dos períodos alegados como especiais.

Pois bem.

PERÍODOS ALEGADOS NA INICIAL, CORRIGIDOS, ACASO NECESSÁRIO, CONFORME
A DATA REAL DO VÍNCULO E A DATA DE EMISSÃO DO PPP:

...

VII) De 01/11/1999 a 31/03/2014 – EMPRESA: ÁGUAS DE
CACHOEIRO/FOZ/ODEBRECHET AMBIENTAL CACHOEIRO – CARGO/FUNÇÃO:
MECÂNICO (CTPS – fl. 09 do Evento 10 – CONT2 e fl. 03 do Evento 1 – CTPS4 / PPP – fls.
12-14 do Evento 10 – CONT3 e fls. 01-03 do Evento 1 – PPP13): Em que pesem as
argumentações da parte autora, entendo que o período aludido não deve ser enquadrado
como especial. Isso porque, os laudos técnicos das fls. 01-13 do Evento 10 – CONT4, deixam
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claro que a sujeição de forma habitual e permanente era somente ao agente físico ruído, cujas
intensidades apuradas estavam abaixo do limite de tolerância legalmente previsto. Todos os
demais agentes a sujeição era de forma intermitente e/ou não habitual.

Computando-se todos os períodos considerados especiais, conforme se infere da tabela
abaixo, temos que o autor laborou 12 anos, 04 meses e 08 dias em atividade especial e, por
conseguinte, diante do(s) agente(s) nocivo(s) a que se sujeitou, não fazia jus ao benefício de
aposentadoria especial na data do requerimento administrativo:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos
moldes do art. 487, I, do CPC, APENAS para, nos termos da fundamentação
acima, CONDENAR o INSS a averbar os períodos de 16/02/1978 a 08/01/1979, de
12/04/1979 a 01/10/1982, de 17/01/1986 a 31/01/1990, de 05/02/1990 a 12/09/1990, de
01/10/1990 a 29/11/1991 e de 03/01/1995 a 05/03/1997, devidamente RECONHECIDOS por
este Juízo como sendo períodos de exercício de atividades sob condições especiais prejudiciais
à saúde e/ou à integridade física do autor.”

3. Período de 1/11/1999  31/3/2014.

O autor laborou, nesse período, como mecânico em setor de manutenção eletromecânica na
empresa Odebrecht Ambiental Cachoeiro (ev.10-cont3).

O PPP informa que houve exposição a benzeno e a Tricloroetileno. Ambos os elementos estão
previstos no grupo 1 da LINACH (comprovadamente cancerígenos). Já o § 4º do art. 68 do
Decreto 3.048/1999 dispõe que: A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de
exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente
para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.

O recurso deve ser provido.

Somando-se esse período com os 12 anos, 04 meses e 08 dias em atividade especial
reconhecidos na sentença, o autor ultrapassa 25 anos em atividade especial. 

4. DOU PROVIMENTO ao recurso para RECONHECER como especial o período de
trabalho de 1/11/99 a 31/3/14, determinando ao réu que averbe, como tal, o referido período; e
para CONDENAR o INSS a conceder ao autor aposentadoria especial, com DIB na DER
(13/3/2015 - NB 171.350.113-6).

ANTECIPO A TUTELA. O benefício deverá ser implantado em 30 dias.

Sem honorários e custas (art.55, Lei 9099/95).

VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000309643v4 e do código CRC 03ce937e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001321-89.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ORNI MACHADO SCANTAMBURLO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000309644v2 e do código CRC 2cc5e1a5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000698-16.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SANDRA HELENA CORREA BARRETO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSOS DO
AUTOR E DO RÉU. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO
DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte Autora, SANDRA HELENA
CORREA BARERTO, e pela Autarquia ré, impugnando sentença que julgou parcialmente
procedente os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade aos seguintes períodos:
04/04/2008 a 08/03/2009, 09/03/2009 a 28/01/2013, 01/08/2013 a 01/01/2014 e 01/02/2014 a
06/04/2015.

Busca o recorrente, autor, que para os períodos de 26/04/1995 a 02/03/1999, 05/03/1999 a
30/08/2001, 01/09/2001 a 08/02/2004, 09/02/2004 a 28/02/2006, 01/03/2006 a 26/07/2007,
27/07/2007 a 03/04/2008, 01/02/2010 a 14/03/2010, 15/03/2010 a 17/02/2011 e 18/03/2013 a
15/07/2014 sejam também qualificados como especiais, alegando durante os mesmo esteve
sujeito a agentes nocivos biológicos.

Já o recorrente, INSS requer que seja reformada a sentença no sentido de que  nenhum
dos períodos concedidos na sentença sejam qualificados como especiais.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]A parte autora pretende o reconhecimento dos seguintes lapsos de tempo onde teria
trabalhado em condições prejudiciais à saúde: de 26/04/1995 a 02/03/1999, de 05/03/1999 a
30/08/2001, de 01/09/2001 a 08/02/2004, de 09/02/2004 a 28/02/2006, de 01/03/2006 a
26/07/2007, de 27/07/2007 a 03/04/2008, de 01/02/2010 a 14/03/2010, de 15/03/2010 a
17/02/2011, de 18/03/2013 a 15/07/2014, de 04/04/2008 a 08/03/2009, de 09/03/2009 a
28/01/2013, de 01/08/2013 a 01/01/2014, de 01/02/2014 a 06/04/2015.

Analisar-se-ão, em primeiro lugar, os períodos: de 26/04/1995 a 02/03/1999, de 05/03/1999 a
30/08/2001, de 01/09/2001 a 08/02/2004, de 09/02/2004 a 28/02/2006, de 01/03/2006 a
26/07/2007, de 27/07/2007 a 03/04/2008, de 01/02/2010 a 14/03/2010, de 15/03/2010 a
17/02/2011, de 18/03/2013 a 15/07/2014.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 328



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 143/475

5000698-16.2018.4.02.5005 500000319393 .V9 JESXGBB51459© JES7027

Em todos esses casos, a parte autora trabalhou junto à Secretaria de Estado da Saúde do
Espírito Santo, exercendo o cargo de auxiliar de serviços gerais.

Ocorre que, em todos esses períodos, a autora laborou estando vinculada a Regime Próprio de
Previdência Social.

Pretende ela, não somente a contagem recíproca do tempo de serviço, aproveitando no Regime
Geral o período contributivo perante o Regime Próprio, mas que este tempo seja computado
como especial naquele Regime.

Para esse pleito existe vedação legal contida no art. 96, inc. I, da Lei nº 8.213/91 e chancelada
pela jurisprudência nacional:

[...]Assim, com relação a este ponto, o pedido deve ser julgado improcedente.

Prosseguindo na análise da demanda, analisar-se-ão os seguintes períodos: de 04/04/2008 a
08/03/2009, de 09/03/2009 a 28/01/2013, de 01/08/2013 a 01/01/2014, de 01/02/2014 a
06/04/2015.

Em todos esses casos, a documentação apresentada nos autos indica ter a autora laborado em
contato com agentes nocivos de origem biológica.

[...]Assim, todos os períodos devem ser reconhecidos e o pedido, neste ponto, julgado
procedente.

[...]Da análise dos autos, vê-se que parte autora possui direito ao reconhecimento do tempo
especial nos seguintes períodos: de 04/04/2008 a 08/03/2009, de 09/03/2009 a 28/01/2013, de
01/08/2013 a 01/01/2014, de 01/02/2014 a 06/04/2015.

Realizando a conversão desse tempo em comum, valendo-se do fator 1,20 por ser a parte
autora do sexo feminino (art. 70 do Dec. nº. 3.048/99), conclui-se ter ela direito a um
acréscimo de 01 ano, 02 meses e 12 dias ao tempo de contribuição comum.

Considerando que em sede administrativa reconheceu-se um tempo contributivo total de 27 
anos, 02 meses e 13 dias, resta claro que, na época do requerimento administrativo não houve
a implementação do tempo mínimo para a outorga da aposentadoria por tempo de
contribuição.

[...]ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para AVERBAR o
seguinte período laborado em condições prejudiciais à saúde: de 04/04/2008 a 08/03/2009, de
09/03/2009 a 28/01/2013, de 01/08/2013 a 01/01/2014, de 01/02/2014 a 06/04/2015. Julgo
improcedentes os demais pedidos contidos na inicial. JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

DEIXO DE RECONHECER como especiais os seguintes períodos: de 26/04/1995 a
02/03/1999, de 05/03/1999 a 30/08/2001, de 01/09/2001 a 08/02/2004, de 09/02/2004 a
28/02/2006, de 01/03/2006 a 26/07/2007, de 27/07/2007 a 03/04/2008, de 01/02/2010 a
14/03/2010, de 15/03/2010 a 17/02/2011, de 18/03/2013 a 15/07/2014. ”

II.B. Da exposição à agentes biológicos:

RECURSO DO INSS.
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Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

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

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

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

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

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

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em estabelecimento de saúde
para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o trabalho seja “em
contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” É evidente que nem todo o trabalho desempenhado em hospitais ou
postos de saúde se dá com esse paciente que sofra de patologia infectocontagiosa.

Assim, o simples fato do autor trabalhar em um hospital não enseja no reconhecimento da
especialidade.

Nada há no PPP ou no LTCAT (Evento 1 - PROCADM15 (págs. 5 a 8), PROCADM18 (págs.
13 a 19))  que indique o trabalho específico com pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
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Como antes referido, não se pode prestigiar a interpretação que dê ensejo a uma conclusão
indicativa de que todo trabalhador que atue em hospitais ou postos de saúde (porque nestes
locais haverá, via de regra, presença de vírus, fungos e bactérias) fará jus à aposentadoria
especial. Tal interpretação é equivocada pelo critério restritivo contido no próprio
regulamento da Previdência Social que, nesse ponto, parece ter se inspirado na dicção do
anexo 14 da NR-15.

Passo a analisar os períodos reconhecidos como especiais na sentença.

Período de 04/04/2008 a 08/03/2009. Laborou como enfermeira para a Prefeitura de São
Roque do Canaã. Conforme análise técnica do setor pericial do INSS, o PPP não informava o
local de atividades; e informava atividades que não eram compatíveis com os serviços de
saúde disponibilizados naquele município (como diálise peritoneal); e informava ativiades de
cunho administrativo associadas às de enfermagem. (evento1-procadm18, p.30). É inviável
qualificar o tempo como especial, à luz do que se afirmou antes.

Período de 09/03/2009 a 28/01/2013, e 01/08/2013 a 01/01/2014:  a autora laborou no setor
de "tratamento de saúde" da APAE de Colatina. Sequer laborava no interior de um hospital. É
inviável qualificar o tempo como especial.

Período de 01/02/2014 a 06/04/2015: a autora laborou como enfermeira para a ORDESC
(ORGANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA); segundo
informação colhida na internet, trata-se de uma associação  que atua no ramo de "serviços
domésticos e pessoais". Ou seja, também não é um hospital. É inviável qualificar o tempo
como especial.

Dessa forma, merece ser provido o recurso da parte ré.

RECURSO DA AUTORA.

A autora laborou como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS nesses períodos.

O INSS enquadrou como especiais os seguintes períodos (ev.1procadm18, p.29).

a) 26/4/95 a 2/3/99 - aux. de serviços gerais na SESA - Hospital São Lucas.

b) 15/3/10 a 17/2/11 - aux. de serviços gerais na SESA - Hospital Sílvio Avidos;

c) 18/2/13 a 15/7/14 - aux. de serviços gerais na SESA - Hospital Silvio Avidos.

Por outro lado, o INSS considerou comuns os demais, visto que não foram laborados dentro
de hospitais, mas em centro regional de especialidades de Colatina; ou na superintendência
regional de Colatina.

Seja em face do que o setor pericial do INSS anotou a respeito de tais períodos - a descrição
das atividades NÃO era compatível com os locais de trabalho (ev.1-procadm18, pág.30) - seja
em face do que consignei anteriormente, reputo inviável qualificar como especiais os períodos
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vindicados no recurso (26/04/1995 a 02/03/1999, 05/03/1999 a 30/08/2001, 01/09/2001 a
08/02/2004, 09/02/2004 a 28/02/2006, 01/03/2006 a 26/07/2007, 27/07/2007 a 03/04/2008,
01/02/2010 a 14/03/2010, 15/03/2010 a 17/02/2011 e 18/03/2013 a 15/07/2014).

III – Dispositivo

Condeno a parte recorrente vencida (AUTOR) em custas judiciais e honorários advocatícios
de 10% do valor corrigido da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º,
do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ao INSS, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para julgar improcedente o pedido inicial do
autor e considerar como "comuns" os períodos de 04/04/2008 a 08/03/2009, 09/03/2009 a
28/01/2013, 01/08/2013 a 01/01/2014 e 01/02/2014 a 06/04/2015.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000319393v9 e do código CRC 63dc387b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000698-16.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SANDRA HELENA CORREA BARRETO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
INSS para julgar improcedente o pedido inicial do autor e considerar como "comuns" os
períodos de 04/04/2008 a 08/03/2009, 09/03/2009 a 28/01/2013, 01/08/2013 a 01/01/2014 e
01/02/2014 a 06/04/2015, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000319394v2 e do código CRC b8331d7e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5003068-77.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUAREIS PEDROZA DO NASCIMENTO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM QUE SE
ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS (ARTIGOS 57 E
58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE
RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO. PETIÇÃO Nº. 10.679-
RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE DO
PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face da sentença que o condenou a : "a) averbar o tempo de contribuição referente aos
períodos de 15/1/1976 a 16/11/1976, 8/11/1995 a 31/1/1996 e 1º/4/2002 a 11/4/2002; b)
reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 27/1/1983 a 1º/6/1987 e de 1º/8/1987 a
30/8/1988, convertendo-o em comum; c) conceder a aposentadoria por tempo de
contribuição NB 42/181.207.929-7 com proventos integrais, sem a incidência do fator
previdenciário e com efeitos retroativos a 5/2/2018, data do requerimento administrativo."

Alega o recorrente que:

No caso em análise, a sentença de primeiro grau considerou como especial, enquadrando por
categoria profissional, os períodos de 27/1/1983 a 1º/6/1987 e de 1º/8/1987 a 30/8/1988 a
partir unicamente das informações constantes na CTPS autoral. Não foi juntado nenhum
documento comprovando o uso de arma de fogo no desempenho das funções do recorrido.
Ocorre que a simples anotação na CTPS não é suficiente para comprovação da especialidade
das atividades desempenhadas pelo recorrido. A atividade de vigilante não está prevista nos
anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64).

 

II . Fundamentação:

II.1. Função de Vigilante.

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
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julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).

II.2. Objeto do Recurso.

O recurso questiona a qualificação, como especial, do período laborado como vigilante apenas
com base no relato dessa função na CTPS do autor:

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

Conforme anotações das CTPS, o autor exerceu os seguintes cargos nos períodos controversos
(Evento 1, CTPS12):

Período:                           Atividade:                                         Empresa:

27/01/1983 a 01/06/1987. Vigilante......VIP – Vigilância Industrial e Particular Ltda.

01/08/1987 a 30/08/1988.....Vigilante.....VIP–Vigilância Industrial e Particular Ltda.

As anotações da CTPS confirmam que o autor exerceu a função de vigilante em empresa de
segurança patrimonial.

A função de vigilante, ao contrário da de vigia, é presumivelmente exercida com porte de
arma. O vigia não tem autorização para portar arma de fogo.
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“A diferença entre as profissões de vigia e vigilante é que enquanto o primeiro realiza
serviços observando a adequada ordem do estabelecimento, o segundo é preparado através
de cursos para poder defender o patrimônio do empregador e impedir ou inibir ação
criminosa.

 

Os cargos de vigia e vigilante distinguem-se entre si, sob o ponto de vista técnico. Vigilante é
aquele profissional especializado, treinado para segurança de valores, e que tem porte de
arma. Já o vigia apenas toma conta do estabelecimento que se encontra fechado. As funções
desenvolvidas pelo vigia, mais brandas e de modo menos ostensivo, não se confundem com
as do vigilante, como guarda especial que presta serviços de segurança com atribuições
específicas, assemelhada ao policiamento, de natureza parapolicial.”1

Assim, reconheço tempo de serviço especial nos período de 27/1/1983 a 1º/6/1987 e de
1º/8/1987 a 30/8/1988

II.3. Divirjo do entendimento fixado na sentença.

A mera anotação da função de vigilante, por si só não é bastante para comprovar que o
mesmo usava arma de fogo.

Ocorre que o que diz respeito à empresa VIP Vigilância Industrial (períodos de 27/01/1983 a
01/06/1987 e 01/08/1987 a 30/08/1988), aferi que se encontra com situação cadastral
"baixada" quanto ao CNPJ (a aferição foi realizada em consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou em empresa
especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade há
tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso – ou
não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso de presumir
que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para
que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec.
53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é necessário o porte de arma de
fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em que o vigilante foi empregado
de empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei
9032/95, não sendo mais possível a apresentação de formulário apropriado, em face do
encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios
que integram o conjunto probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3.
Pedido de uniformização conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para adequação. (TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR.
Julgado em 10/10/2014).
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A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado o uso de arma
de fogo nos períodos referidos.

Pelo exposto, conquanto divirja da fundamentação lançada na sentença, o recurso não deve
ser provido, visto que a conclusão adotada a partir da premissa acima lançada impõe a adoção
da mesma conclusão a que chegou a sentença.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301325v2 e do código CRC 409c9dea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5003068-77.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUAREIS PEDROZA DO NASCIMENTO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301326v2 e do código CRC 45e0eef6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001897-51.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE JULIO DOS REIS (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM QUE SE
ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS (ARTIGOS 57 E
58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE
RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO. PETIÇÃO Nº. 10.679-
RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE DO
PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face da sentença que o condenou a averbar como tempo especial os períodos de atividades de
01/08/1991 a 01/07/1993, 11/01/1993 a 30/04/1994 e 04/04/2001 a 31/03/2018, bem como
conceder ao autor o benefício previdenciário de Aposentadoria por tempo de contribuição
integral com incidência do fator previdenciário.

Alega o recorrente que:

desde a edição do Decreto n. 2.172/97, de 5-3-1997, quando as atividades perigosas deixaram
de ser consideradas como especiais, a atividade de vigilância armada deixou de ser
computada como tempo de serviço especial. Assim, a partir da edição do decreto 2.172/1997,
não há mais previsão do cômputo da atividade de vigilante como especial.

 

II . Fundamentação:

II.1. Função de Vigilante.

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
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perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).

II.2. Objeto do Recurso.

O recurso alega que a atividade de vigilante armado deixou de ser computada como tempo de
serviço especial a partir da edição do decreto 2.172/1997: 

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

Num primeiro momento, a jurisprudência se assentou no sentido de que este reconhecimento
de trabalho especial por periculosidade apenas se manteve até 05.03.1997, véspera da entrega
em vigor do Decreto 2.172/1997, instrumento legislativo que excluiu as menções a tal fator de
risco.

Todavia, a jurisprudência recente do STJ não acolhe mais o posicionamento de que a
periculosidade tenha deixado de ser fator de risco abarcado pela previdência social a partir
de 06.03.1997. Pelo contrário, segundo o pacífico entendimento da Corte Cidadã, havendo
demonstração da existência da periculosidade laboral em caráter habitual e permanente, é
cabível o reconhecimento da especialidade do período:

Nesse sentido, segue o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE.
SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO.
EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, §
3o., DA LEI 8.213/1991). ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO
FIXADA NA TNU. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de
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que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2.
Contudo, o art. 57, da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a
sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, §
1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais
contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o
reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico,
hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no
julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do
agente eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da
especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a
exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 5.
Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de
caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de
fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. No caso
dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos,
concluíram que as provas carreadas aos autos, especialmente o PPP, comprovam a
permanente exposição à atividade nociva, o que garante o reconhecimento da atividade
especial. 7. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. (REsp 1410057, Min.
Rel. NAPOLEAO NUNCES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJE: 11/12/2017).

Sendo assim, é possível reconhecer a atividade de vigilante como especial mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

(...)

Assim, com base nesses elementos de provas, reconheço como especiais os períodos
vindicados pelo autor, a saber:

Pois bem. A mera anotação da função de vigilante, por si só não é bastante para comprovar
que o mesmo usava arma de fogo.

Ocorre que o que diz respeito à empresa Sentinela - Serviços de Guarda e Vigilância
Ltda (períodos de 01/08/1991 a 01/07/1993 e 11/01/1993 a 30/04/1994), aferi que  se
encontra com situação cadastral "baixada" quanto ao CNPJ (a aferição foi realizada em
consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou em empresa
especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade há
tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso – ou
não uso – de arma por seus empregados.
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Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso de presumir
que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para
que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec.
53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é necessário o porte de arma de
fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em que o vigilante foi empregado
de empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei
9032/95, não sendo mais possível a apresentação de formulário apropriado, em face do
encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios
que integram o conjunto probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3.
Pedido de uniformização conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para adequação. (TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR.
Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado o uso de arma
de fogo nos períodos referidos.

Pelo exposto, conquanto divirja da fundamentação lançada na sentença, o recurso não deve
ser provido, visto que a conclusão adotada a partir da premissa acima lançada impõe a adoção
da mesma conclusão a que chegou a sentença.

III.3. Período de 04/04/2001 a 31/03/2018.

O autor laborou como vigilante na Visel Vigilância e Segurança Ltda.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (evento 1 - PPP8, fls. 01/02).

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido período deve ser
qualificado como especial.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300266v6 e do código CRC a732f1b7.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001897-51.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE JULIO DOS REIS (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300267v2 e do código CRC e52ad6d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5003842-10.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PERCILIO RATZKE (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEO E CONFIRMADO PELA
PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de averbação
de tempo de serviço rural. Alega, em suas razões, o que se segue: i) a concessão de benefícios
previdenciários há de ser caracterizada como atividade administrativa plenamente vinculada;
ii) a parte autora não atendera aos requisitos mínimos para o reconhecimento da sua qualidade
de segurado especial; iii) o art. 106 da Lei 8.213/91 foi modificado pela Lei 9.603/95, sendo
eleito o princípio da prova tarifada para os casos de comprovação de tempo de serviço rural;
iv) a parte não logrou êxito em comprovar o tempo efetivamente trabalhado; v) ausência de
documentos contemporâneos aos fatos a serem comprovados; vi) ausência de comprovação
de atividade rural em regime de economia familiar.

Eis o teor da sentença quanto ao tempo de serviço rural:

(...)

O tempo de serviço rural nos períodos de 2.9.1975 a 31.12.1985 e 6.12.1989 a 14.12.1989
também ficou comprovado por meio de início razoável de prova material, complementada por
prova testemunhal colhida na esfera administrativa.

Constam nos autos, certidão de casamento e nascimento de filho indicando a profissão do
autor como lavrador; datadas, respectivamente, de 1986 e 1988; certidão de óbito informando
a profissão de seu genitor, como lavrador; documentos de pequena propriedade rural situada
no Município de Laranja da Terra; certidão cartorária de registro de imóvel trazendo a
qualificação do genitor como lavrador, carteira de sindicato rural em nome dos pais,
informando a condição de trabalhadores rurais.

Vê-se que além de documentos contemporâneos no próprio nome, há também do grupo
familiar, podendo certamente ser ampliado ao autor.

No CNIS e CTPS da parte autora apenas há registro de atividade a partir de dezembro de
1989, período posterior à atividade rural, sendo que o tempo de serviço rural de 1.1.1986 a
5.12.1989 já foi homologado pelo INSS (doc. 10, ev. 1).
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A Lei n. 8.213/91 resguarda, em seu art. 55, § 2.º, o direito ao seu cômputo, anterior à data de
início de sua vigência, para fins de aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição,
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para
efeito de carência.

O autor cumpriu com a carência mínima, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.213/91, eis que o
INSS computou mais de 30 anos de atividade urbana.

A comprovação da atividade rural faz-se por prova documental plena ou, pelo menos, por um
início razoável de prova material, corroborado por prova testemunhal.

No ponto, é o que prevê o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91: “A comprovação do tempo de
serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial,
conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”.

Assim, com base nos elementos de provas, reconheço como tempo de serviço rural (segurado
especial) os períodos de 2.9.1975 a 31.12.1985 e 6.12.1989 a 14.12.1989.

Ressalta-se que, “Para a comprovação da atividade rural não há exigência que o início de
prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício” (Súmula 14
da TNU).

Vale registrar, ainda, que a jurisprudência dominante vem admitindo o reconhecimento de
tempo rural anterior ao início de prova material mais remoto, desde que complementado por
testemunhal idônea.

Súmula 577 do STJ: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento
mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhido
sob o contraditório.”

(...)

 

Nota-se que há início de prova material contemporâneo aos fatos que se
pretende comprovar: o INSS homologou o período de 1/1/86 a 5/12/89, sendo que nesse
ponto a sentença apenas estendeu a homologação por menos de 10 dias (estendeu a
homologação do dia 6/12/89 a 14/12/89); quanto ao período de 2/9/75 a 31/12/85, a sentença
utilizou-se de documentos em nome dos pais do autor para suprir o início de prova material; o
que é evidentemente possível, em face da idade do segurado. 

A sentença pautou-se em prova testemunhal que fora colhida na fase
administrativa. Quanto a tal dado, registro que não se alegou no recurso a configuração de
nulidade por ausência de designação de audiência de instrução.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).
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Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários
devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306513v5 e do código CRC f225f625.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5003842-10.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PERCILIO RATZKE (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306514v2 e do código CRC f1cf4201.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000998-84.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO ASSIS DE ASSUMPCAO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NO PPP NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA
ULTRA PETITA. RECURSO DO RÉU
PARCIALMENTE PREJUDICADO E DESPROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA DE OFÍCIO.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que
julgou procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade nos seguintes períodos:
01/04/1979 a 14/02/1986 e 03/10/1988 a 30/04/1992, também reconhecendo também como
comum os períodos de: 20/03/1986 a 12/07/1988, 20/10/1992 a 12/09/2000 e 01/10/2000 a
17/05/2002, esses essenciais para que o autor alcançasse o tempo de contribuição de 41 anos,
04 meses e 14 dias, e, por fim, concedeu aposentadoria comum por tempo de contribuição.

Busca o recorrente que seja reformada a sentença, com os seguintes argumentos:

- 01/04/1979 a 14/02/1986: alega que o PPP (Evento 1 – PPP8) está com irregularidades, pois,
somente possui responsável técnico em momento posterior, bem como falta à classe do
responsável;

- 03/10/1988 a 30/04/1992: alega que o PPP (Evento 1 – PPP8) está em irregularidade, pois
não apresenta a classe do responsável técnico;

- 20/03/1986 a 12/07/1988 e 20/10/1992 a 12/09/2000: alega que os períodos não constam no
CNIS;

- 01/10/2000 a 17/05/2002: alega que, além de não constar no CNIS, o registro de tal vínculo
apresenta rasura na “data de admissão”.

Por fim alega que a CTPS apresentada pelo autor foi emitida em 2001, ou seja, após a data de
alguns vínculos.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:
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“[...] Trata-se de ação proposta por Francisco Assis de Assumpção em face do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, com o reconhecimento e cômputo de tempo trabalhado em condições especiais,
desde o requerimento administrativo (04/09/2017).

[...] O autor defende seu direito ao reconhecimento, como especial, para posterior conversão
em comum, dos períodos de 01/04/1979 a 14/02/1986 e 03/10/1988 a 30/04/1992, nos quais
teria desenvolvido atividades sujeitas a agentes nocivos.

Verifico, de início, que o réu não contesta os vínculos laborativos do autor. A questão posta em
debate cinge-se em se perquirir se o demandante, de fato, como afirmado em sua inicial,
exerceu atividades em condições especiais não reconhecidas pelo réu de forma a possibilitar-
lhe coligir tempo de contribuição suficiente a inativação pleiteada.

No que se refere aos períodos de mencionados, atestam os Perfis Profissiográficos
Previdenciários (doc. 09, fls. 01/04), que o autor esteve exposto ao agente nocivo ruído,
previsto na legislação então vigente, de forma habitual e permanente, não ocasional nem
intermitente, de maneira insalubre. Reconheço, portanto, o caráter especial dos referidos
tempos de serviço, devendo ser os mesmos devidamente considerados especiais. Frise-se que o
reconhecimento da especialidade por exposição a apenas um agente torna desnecessária a
análise quanto aos demais, caso haja atesto plúrimo de exposição. 

[...] Analisada a pretensão de reconhecimento do tempo de serviço especial, resta aferir se o
autor tem direito à concessão do benefício previdenciário perseguido.

Após a contagem dos períodos de labor reconhecidos, vê-se que o demandante, à época do
requerimento administrativo (04/09/2017), fazia jus à aposentadoria por tempo de
contribuição prevista no artigo 57 da Lei 8.213/91, uma vez que contava 41 anos, 04 meses e
14 dias de atividade, conforme planilha de tempo de contribuição de abaixo.

Em face de tal constatação, cabe reconhecer o direito do autor à aposentadoria pretendida
desde a DER – 04/09/2017, determinando ainda a averbação, em seus assentos, dos períodos
especiais convertidos em comum nesta sentença – 01/04/1979 a 14/02/1986 e 03/10/1988 a
30/04/1992.

[...] Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para condenar o réu a averbar nos assentos do autor FRANCISCO
ASSIS DE ASSUMPÇÃO, CPF 727.789.207-06, os períodos especiais reconhecidos nesta
sentença – 01/04/1979 a 14/02/1986 e 03/10/1988 a 30/04/1992 e conceder-lhe a
aposentadoria por tempo de contribuição, com o total de 41 anos, 04 meses e 14 dias. ”

II.B. Das possíveis irregularidades do PPP:

Quanto as alegações de que os PPP’s apresentados pela parte autora possuem irregularidades
capazes de afastar a sua incidência probatória não merecem prosperar pois, cabe ao próprio
recorrente, INSS, a fiscalização dos mesmos, sendo que, tal ônus, não pode atingir o autor,
com o fim de prejudica-lo em sua demanda.

II.C. Sentença ultra petita

Constato de ofício que a sentença foi ultra petita, conforme será explanado abaixo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 332



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 165/475

5000998-84.2018.4.02.5002 500000335733 .V5 JESXGBB51459© JES7027

Inicialmente cabe aqui delimitar o objeto da ação da parte autora, que é, conforme está em sua
peça inicial, alínea d do tópico III (PEDIDO): “Conceder a aposentadoria por tempo de
contribuição integral, reconhecendo como insalubre e especial o período trabalhado entre
01/04/1979 a 14/02/1986 e 03/10/1988 a 30/04/1992”.

Em sua petição a parte autora se limitou a formular esse pedido.

Em nenhum momento se manifestou a respeito do reconhecimento, para o fim de cálculo
previdenciário, dos vínculos não reconhecidos administrativamente pelo INSS, mas
constantes na CTPS.

Contudo, em sede de sentença, foram reconhecidos tais períodos, sendo eles: 20/03/1986 a
12/07/1988, 20/10/1992 a 12/09/2000 e 01/10/2000 a 17/05/2002.

É bem claro o artigo 492 do CPC/15 no sentido de que “É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.”

Dessa forma, reconheço que a sentença ora impugnada, no que diz respeito aos períodos de
20/03/1986 a 12/07/1988, 20/10/1992 a 12/09/2000 e 01/10/2000 a 17/05/2002 ultrapassou o
que fora pedido pelo autor, assim, devendo os mesmos ser excluídos da condenação.

Assim, restam prejudicados os argumentos da Autarquia ré no que se referem a esses
períodos.

III – Da contagem do tempo de contribuição

Retirando o da contagem os períodos de 20/03/1986 a 12/07/1988, 20/10/1992 a 12/09/2000 e
01/10/2000 a 17/05/2002, e, mantendo como especiais os períodos de 01/04/1979 a
14/02/1986 e 03/10/1988 a 30/04/1992 resta ao autor o tempo de contribuição de 29 anos, 6
meses e 7 dias, não fazendo jus a aposentadoria por tempo de contribuição.

IV – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Intime-se a APSDJ para cessar o benefício.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e LIMITAR A
CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DOS PERÍODOS ESPECIAIS
CONCEDIDOS, bem como revogar tutela concedida.   

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335733v5 e do código CRC 1b4b9a4c.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000998-84.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO ASSIS DE ASSUMPCAO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO e LIMITAR A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO
DOS PERÍODOS ESPECIAIS CONCEDIDOS, bem como revogar tutela concedida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335734v2 e do código CRC efe51236.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5009697-67.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DELVALDIR FREIRE GARCIA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NOVOS
TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003.
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO INFERIOR AO TETO VIGENTE À ÉPOCA
DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO INOMINADO
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado inteposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o
pedido de revisão de benefício previdenciário a fim de que seja aplicada ao caso concreto a
jurisprudência firmada pelo STF no RE 564.354/SE (Revisão dos Tetos).

O recorrente alega que, segundo entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº. RE
564.354/SE, os aposentados entre os anos de 1991 a 2003, possuem o direito de terem seus
benefícios revisionados no patamar de 10,96% a 28,4%, no valor mensal, e bem como tais
percentuais devem incidir nos salários dos últimos cinco anos, de forma retroativa.

Em 08/10/2010, o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
564.354/SE, com repercussão geral, negou provimento ao Recurso interposto pelo INSS,
contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria, previsto na EC nº.
20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer que não ofende o ato jurídico perfeito a
aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda
Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de
previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar
o novo teto constitucional (RE 564.354), deixou claro, conforme voto da relatora, Ministra
Carmem Lúcia, que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus reajustes de acordo com
índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas
Emendas, citando, ainda, para fins de elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão
recorrido, segundo o qual “uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência
Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o mesmo salário de benefício calculado
quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a nova
RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-
benefício calculado quando da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo
limitador dos benefícios do RGPS”.
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Como se vê, o STF determinou que o índice legal de atualização dos benefícios incidisse
sobre o valor do salário de benefício (sem limitação) até a data da majoração do valor teto
pelas emendas constitucionais, para fim de aplicação dos novos valores de teto por elas
instituídos.

No presente caso, verifica-se na carta de concessão do benefício do autor (Evento 1, COMP2,
fls. 6/7, que o salário de contribuição apurado correspondeu a R$ 950,72, não tendo sofrido
qualquer limitação, mesmo porque o teto vigente na data da concessão (22/05/1998) era de R$
1.031,87, conforme Portaria MPAS nº 3.971/1997. A renda mensal inicial foi apurada
mediante aplicação do coeficiente de 0,7 - por se tratar de aposentadoria com proventos
proporcionais - sobre o salário de benefício sem qualquer limitação.

Vencido o recorrente, impõe-se a sua condenação em custas processuais e honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), devendo-
se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista
o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332916v5 e do código CRC de0cc30c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5009697-67.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DELVALDIR FREIRE GARCIA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332917v2 e do código CRC a1bdb717.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001600-78.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE AUGUSTO BARRA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MELHOR BENEFÍCIO.
REAFIRMAÇÃO DA DER PARA A DATA DO DEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO.  RECURSO INOMINADO
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face de sentença que o condenou a reafirmar a DER/DIB da aposentadoria por tempo de
contribuição NB 42/182.104.120-5 para 26/1/2018, recalculando a renda mensal inicial do
benefício afastando a incidência do fator previdenciário, desde que o autor comprove a
restituição, com correção monetária, ao INSS de todos os proventos de aposentadoria que já
recebeu em relação ao período de 27/4/2017 a 25/1/2018.

Alega o recorrente que o caso dos autos não trata de melhor benefício ou de reafirmação da
DER, mas de verdade desaposentação, o que é vedado em nosso ordenamento, como já
confirmou o STF. Alega, ainda, que o STJ, no REsp 1.727.063/SP, afetou como recurso
repetitivo a reafirmação da DER e determinou o sobrestamento dos processos sobre o tema
em todo o território nacional. 

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a “reafirmar a DER da aposentadoria
por tempo de contribuição NB 182.104.120.5 para a data em que completou 95 pontos (...),
calculando-se esse benefício sem a incidência do fator previdenciário”.

O autor é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/182.104.120-5)
com DIB em 27/4/2017. O benefício foi concedido com base na averbação de 36 anos e 3 dias
de tempo de contribuição (evento 1, CCON2).

O autor alegou que “a análise pelo INSS de seu requerimento de aposentadoria (...) durou de
abril/2017 a janeiro/2018, tempo suficiente para que ele pudesse ser consultado e pudesse
reafirmar a DER dessa aposentadoria, para recebimento de benefício mais vantajoso”.

A aposentadoria do autor foi requerida em 27/4/2017 e deferida em 26/1/2018 (evento 8,
CONT3). Entre a data do requerimento administrativo (27/4/2017) e o deferimento
(26/1/2018), o autor manteve vínculo de emprego ininterruptamente (evento 8, CONT2).

Desse modo, em 26/1/2018, data do deferimento da aposentadoria, o autor contava com 36
anos, 9 meses e 2 dias de tempo de contribuição:
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Tempo reconhecido até 27/4/2017 = 36 a 0 m 3 d

Período de 28/4/2017 a 26/1/2018 = 0 a 8 m 29 d

Total = 36 a 9 m 2 d

O art. 29-C da Lei nº 8.213/91 assim prescreve:

“Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de
contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua
aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de
contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for:

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo
de contribuição de trinta e cinco anos;”

Em 26/1/2018, data do deferimento da aposentadoria, o autor, nascido em 15/5/1959, contava
com idade correspondente a 58 anos, 8 meses e 11 dias.

O somatório de tempo de contribuição e idade até 26/1/2018 ultrapassava 95 anos.

O INSS alegou que a pretensão do autor não implica mera reafirmação da DER, mas
verdadeira hipótese de desaposentação. Além disso, o réu apontou que o autor já vem
recebendo regularmente os proventos de sua aposentadoria, de modo que o benefício tornou-se
irrenunciável.

A reafirmação a DER pleiteada torna nulo o pagamento de todos os proventos de
aposentadoria referentes ao período de 27/4/2017 a 26/1/2018 (evento 8_CONT5):

O autor expressamente afirmou que concorda em restituir com correção monetária o valor de
todos os proventos que já recebeu em relação ao período de 27/4/2017 a 25/1/2018 (evento
19).

De acordo com o art. 687 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015, “O INSS deve
conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse
sentido”. Desse modo, a pretensão do autor não caracteriza hipótese de desaposentação, mas
de simples incidência do dever administrativo do réu de conceder o melhor benefício ao autor,
cujos requisitos já estavam preenchidos antes da conclusão do processo administrativo. Como
o autor concordou expressamente com a devolução dos valores de aposentadoria já recebidos
retroativos a período anterior a 26/1/2018, não há impedimento para que a DER do benefício
seja reafirmada para 26/1/2018. 

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que
a prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está com conformidade com o
entendimento desta Turma Recursal. 

Trata-se de típica hipótese de direito ao melhor benefício, ao contrário do que afirma o
recorrente, não havendo qualquer semelhança com a chamada "desaposentação". 
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Isso fica ainda mais claro ante os termos dos seguintes artigos da Instrução Normativa
INSS/PRES nº 77/2015:

Art. 688. Quando, por ocasião da decisão, for identificado que estão satisfeitos os requisitos
para mais de um tipo de benefício, cabe ao INSS oferecer ao segurado o direito de opção,
mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles.

 § 1º A opção deverá ser expressa e constar nos autos.

§ 2º Nos casos previstos no caput, deverá ser observada a seguinte disposição:

 I - se os benefícios forem do mesmo grupo, conforme disposto no art. 669 , a DER será
mantida; e

II - se os benefícios forem de grupos distintos, e o segurado optar por aquele que não requereu
inicialmente, a DER será fixada na data da habilitação do benefício, conforme art. 669.

Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não
satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em
momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de
reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em
benefício mais vantajoso ao interessado.

Registre-se, ainda, a propósito das razões recursais, que a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça afetou os REsp 1727063/SP, 1727064/SP e 1727069/SP ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 995), ficando delimitada a tese representativa da controvérsia nos
seguintes termos: 

Possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de implementação
dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário: (i) aplicação do artigo 493
do CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973); (ii) delimitação do momento processual oportuno
para se requerer a reafirmação da DER, bem assim para apresentar provas ou requerer a sua
produção. (destaquei)

No presente caso, não houve reafirmação da DER mediante consideração de tempo de
contribuição posterior ao ajuizamento da ação, mas sim posterior ao requerimento
administrativo (27/4/2017) e até a data do deferimento do pedido de concessão do benefício
(26/1/2018), pelo que não se aplica a determinação de suspensão do processamento de todos
os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no
território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal
de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do
valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333024v6 e do código CRC 0f644afc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001600-78.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE AUGUSTO BARRA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333025v2 e do código CRC 7901a329.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5010278-82.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL MENDES NETO (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele
interposto, apenas no que se refere ao critério de correção monetária e juros do valor
decorrente da condenação.

Alega o embargante que o acórdão contém omissão quanto à ausência de
modulação dos efeitos da decisão do STF no RE 870.947.

Não se configura a omissão apontada. O acórdão deu parcial provimento ao
recurso inominado do INSS exatamente em face da ausência de decisão final quanto a
eventual modulação dos efeitos do julgamento do RE 870.947.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340991v2 e do código CRC 125751fc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5010278-82.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL MENDES NETO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340992v2 e do código CRC cdfa3282.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001954-06.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ROBSON JOSE PANETTO BLANDINO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO
INSS DESPROVIDO.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ROBSON JOSE PANETTO
BLANDINO, e pela parte ré, INSS, impugnando sentença que declarou parcialmente
procedente os seus pedidos, de modo que reconheceu a especialidade aos períodos de:
19/03/1990 a 20/10/1990, 01/09/2002 a 21/01/2003, 22/01/2003 a 31/10/2006, 01/02/2009 a
30/09/2011 e 01/10/2013 a 31/10/2015.

Busca o autor-recorrente sejam reconhecidos, como tempo de contribuição, os períodos em
que teria sido ALUNO-APRENDIZ: de 01/02/1988 a 31/12/1989 (curso de aprendizagem
industrial no SENAI), 01/03/1990 a 30/12/1993 (curso de aprendizagem industrial no IFES) e
09/01/1989 a 13/02/1989 (estágio remunerado na Companhia Vale do Rio Doce). Quanto a
esse último período (CVRD), afirmou que "... o recorrente teve sua carteira de trabalho
devidamente preenchida, inclusive a opção pelo RECEBIMENTO DO FGTS" (ev.57, p.5).

Já o INSS, busca a reforma da sentença de modo que aos períodos de 01/01/2004 a
31/10/2006, 01/02/2009 a 30/09/2011 e 01/10/2013 a 31/10/2015 não sejam qualificados
como especiais; alega que durante esses períodos o autor não esteve sujeito ao agente nocivo
ruído acima do limite de tolerância legal, bem como a norma/metodologia para a aferição da
quantidade/intensidade do ruído não se encontra conforme o que é exigido.

II – Fundamentação

II.1. Recurso do autor.

A) Aluno aprendiz (Senai e Ifes).

O recurso refere-se ao art. 113 da IN INSS n. 27/2008 e afirma que "não há a exigência de
retribuição pecuniária à conta do Orçamento da União, como previsto na própria Instrução
Normativa para as escolas da rede federal de ensino, ainda que de forma indireta (art. 113,
III)."
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A tese esposada no recurso está em confronto com o entendimento desta 1ª TR-ES, que se
baseia na súmula 96 do TCU.

A Súmula nº 96 do Tribunal de Contas da União dispõe que “Conta-se para todos os efeitos,
como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-
aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à
conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento,
material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”.
Posteriormente, o próprio TCU ressalvou que a certidão expedida pelas escolas técnicas só
autoriza a averbação de tempo de serviço de aluno quando atestar que o estudante tenha
percebido parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros. No item
9.3 do Acórdão 2024/2005- Plenário, determinou à Secretaria Federal de Controle Interno que
orientasse as diversas escolas federais de ensino profissionalizante no sentido de que:

"9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em
documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas
pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração
percebida;

9.3.2. a simples percepção de auxílio financeiro ou em bens não é condição suficiente para
caracterizar a condição de aluno-aprendiz, uma vez que pode resultar da concessão de bolsas
de estudo ou de subsídios diversos concedidos aos alunos;

9.3.3. as certidões emitidas devem considerar apenas os períodos nos quais os alunos
efetivamente laboraram, ou seja, indevido o cômputo do período de férias escolares;

9.3.4. não se admite a existência de aluno-aprendiz para as séries iniciais anteriormente à
edição da Lei nº 3.552, de 16 de janeiro de 1959, a teor do art.4 º do Decreto-lei nº 8.590, de 8
de janeiro de 1946."

(Acórdão 2024/2005 - Ata 46/2005 - Sessão 23/11/2005 – Aprovação 30/11/2005 - Dou
01/12/2005)

Assim é que a correta interpretação da súmula 96 do TCU a partir da jurisprudência daquele
próprio órgão, indica a necessidade de que haja comprovação do “... labor do então estudante
na execução de encomendas recebidas pela escola...”; bem como que “a simples percepção
de auxílio financeiro ou em bens não é condição suficiente para caracterizar a condição de
aluno-aprendiz, uma vez que pode resultar da concessão de bolsas de estudo ou de subsídios
diversos concedidos aos alunos;”.

Logo, nada há a prover no recurso no que refere a esses 2 períodos.

B) estágio na CVRD.

O recurso comprova que houve opção pelo FGTS desde o dia 9/1/89, ou seja, 1º dia de
"estágio complementar" do autor na CVRD (ev. 57, p. 6). O termo de opção indica, ainda, o
banco depositário, a agência que receberia o depósito das contribuções; e está regularmente
assinado pelo "empregador" do autor (a CVRD). 
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Nessa linha, deve-se supor que a CVRD recolheu a contribuição para o FGTS em conta
vinculada em nome do autor dessa ação, que contratara, supostamente, como estagiário.

Visto que o FGTS se aplicava ao trabalhador - e não ao estagiário, cuja situação já estava
amplamente regulamentada em 1989 - o referido tempo de "estágio" (9/1/89 a 13/2/89) deve
ser considerado como tempo de contribuição.

Nesse ponto o recurso deve ser provido.

II.2. RECURSO DO INSS.

Eis o teor da sentença:

“[...]

Com relação ao ruído, o período laborado de 01.10.2013 a 31.10.2015 merece ser
reconhecido como especial, visto que o PPP, devidamente preenchido, atesta a exposição a
ruído médio de 86,72 dB(A), acima do limite de tolerância então vigente.

No que atine aos períodos laborados de 01.09.2002 a 21.01.2003, 22.01.2003 a 31.10.2006 e
de 01.02.2009 a 30.09.2011, é igualmente devido o reconhecimento da especialidade laboral.

Para os dois primeiros, o PPP aponta a sujeição a destilação de alcatrão de hulha, enquanto
que, no último período, houve submissão a poeira de sílica – tudo confirmado pelos LTCATs
anexados aos evs. 29 (páginas 21/23) e 30 (páginas 21/22). Ambos os agentes químicos estão
descritos no Grupo 1 da LINACH, sendo sabidamente cancerígenos para humanos,
implicando a adoção do entendimento recentemente estabelecido pela TNU na apreciação de
seu tema representativo de controvérsia n. 170 [...].

[...] Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e
resolvo o mérito da postulação (art. 487, I, CPC), apenas para, refutando expressamente os
demais pleitos, condenar o INSS a reconhecer como especiais, nos termos da fundamentação
e para todos os fins de direito, os trabalhos exercidos pelo autor de 19.03.1990 a
20.10.1990, 01.09.2002 a 21.01.2003, 22.01.2003 a 31.10.2006, 01.02.2009 a 30.09.2011 e
de 01.10.2013 a 31.10.2015.

Indefiro o pleito de tutela provisória contido na peça de ingresso, ante o não acolhimento do
direito de aposentadoria lá defendido.

Outrossim, nos moldes da fundamentação, REVOGO o benefício da justiça gratuita antes
deferida ao autor. Anote-se.”

Passo a analisar o recurso do INSS.

Períodos de 01/01/2004 a 31/10/2006 e 01/02/2009 a 30/09/2011.

Apesar do agente nocivo ruído estar abaixo do limite legal, existem outros agente que
atribuem a especialidade a esse período, conforme está no PPP (Evento 1 - PROCADM6; fls.
32/36) e LTCAT (Eventos 29 e 30), sendo eles: destilação de alcatrão de hulha, poeira de
carvão e poeira de cal (01/01/2004 a 31/10/2006) e poeira sílica (01/02/2009 a 30/09/2011).
Registre-se que nesses períodos o autor laborou no setor de 
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ii. período de 01/10/2013 a 31/10/2015: o autor laborava no setor de calderaria; pelos PPP
(Evento 1 - PROCADM6; fls. 32/36) e LTCAT (Eventos 29 e 30) apresentados constata-se
nesse período que o autor esteve trabalhando exposto ao agente ruído acima do limite legal
(88,72 db(A)); o PPP aponta que adotou o NHO-01 da Fundacentro. 

Dessa forma, para todos os períodos acima referidos inexiste qualquer possibilidade de
reforma da sentença.

III – Dispositivo

Quanto ao autor, sem custas e honorários, em face do provimento parcial do recurso.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente vencida (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.   

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS e a DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor, para condenar o réu a averbar, como tempo de
contribuição, o período de 9/1/89 a 13/2/89.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318026v10 e do código CRC 807ab800.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5001954-06.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ROBSON JOSE PANETTO BLANDINO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS e a DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor, para condenar o réu a averbar, como tempo de contribuição, o período de 9/1/89 a
13/2/89, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318027v2 e do código CRC 5841ad5f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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RECURSO CÍVEL Nº 5000879-92.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FRANCISCO EDUARDO VALDETARO GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas
após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade após a respectiva concessão. Alega o
recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma,
julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o
salário do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a
referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não
há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de
auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que
se nega provimento. (RE 430418-RS, j. 18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331421v2 e do código CRC 7ed69ca2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000879-92.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FRANCISCO EDUARDO VALDETARO GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331422v2 e do código CRC d43ca2ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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RECURSO CÍVEL Nº 5000873-73.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: OSMAR CARLOS TAUFNER (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas
após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade após a respectiva concessão. Alega o
recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma,
julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o
salário do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a
referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não
há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de
auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que
se nega provimento. (RE 430418-RS, j. 18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328619v2 e do código CRC 8157307a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000873-73.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: OSMAR CARLOS TAUFNER (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328620v2 e do código CRC ca9f886b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
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RECURSO CÍVEL Nº 5000776-07.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: HEMERSON SILVA SIMOES (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
DOENÇA. ARTIGO 29, II, DA LEI 8.213/91. RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO DO DIREITO A REVISÃO PELO
MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFEINSS,
DE 15/04/2010. ACORDO FIRMADO EM ACP. CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO A QUE O SEGURADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE
SUBMETER. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PROCESSO
EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, A FIM DE NÃO
AGRAVAR A SITUAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR. RECURSO DO
INSS PROVIDO EM PARTE.

1.  Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS em face da sentença que o condenou a pagar ao autor o valor devido em razão da
revisão administrativa realizada em seu benefício por conta do art. 29, inciso II, da Lei
8.213/91.

Alega o recorrente o que segue:

Quando do ajuizamento da presente demanda (19/07/2018) já havia se consumado o prazo
prescricional quinquenal, que teve sua contagem reiniciada em 15/04/2010 (reconhecimento
extrajudicial da obrigação).

Portanto, TODAS as diferenças relativas à Revisão em tela foram abarcadas pela prescrição
(o prazo prescricional fluiu integralmente no período de 15/04/2010 a 15/04/2015), NÃO
havendo nenhuma parcela (diferença) a ser exigida pela via judicial.

A sentença está assim fundamentada:

FUNDAMENTAÇÃO

Da prescrição.

Não há que se falar em prescrição das prestações vencidas uma vez que, no caso em tela, o
benefício da parte autora já foi revisado, sendo reconhecido pela Autarquia Previdenciária o
direito ao recebimento de R$ 3.023,73 (três mil, vinte e três reais e setenta e três
centavos) referente aos valores atrasados, conforme tela do DATAPREV juntado no EVENTO
01.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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Rejeito também a alegação da parte ré de que teria operado a decadência, uma vez que a
parte autora não pleiteia aqui a revisão de seu benefício, que já foi concedido
administrativamente, mas apenas o pagamento dos valores decorrentes dessa revisão já
efetuada, conforme tela do DATAPREV, obtido pelo autor junto ao INSS.

Passo a análise do mérito.

A parte autora alega que foi efetuada a revisão do seu benefício previdenciário pela aplicação
do disposto no artigo 29, inciso II da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.876 de
1999, porém, o pagamento das diferenças vencidas foi postergado pelo INSS para 05/2021,
conforme tela do DATAPREV juntado no EVENTO 01.

Entendo que não se mostra razoável que o segurado da Previdência Social seja obrigado a
aguardar cronograma instituído nos autos da Ação Civil Pública nº 0002320-
59.2012.4.03.6183 para recebimento dos atrasados, principalmente porque estamos diante de
verbas de natureza alimentar.

A pretensão de receber de imediato as diferenças devidas decorrentes da revisão do seu
benefício, com fulcro no art. 29, II, da Lei n. 8.213/91, constitui um direito subjetivo do
segurado que pode ser exercido de forma independente e a qualquer tempo, sob pena de se
promover uma manifesta violação ao princípio do livre acesso ao Judiciário. Nesse sentido,
inclusive, é o Enunciado nº 113 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, verbis:

“A previsão de pagamento parcelado do montante devido em função da revisão de RMI de
benefício previdenciário com fulcro no art. 29, inc. II da Lei n.º 8.213/91 não impede que o
segurado postule judicialmente o pagamento em parcela única.”

Desta feita, impõe-se o reconhecimento do pleito autoral.

2.   O direito à revisão foi reconhecido pelo INSS por ocasião do Memorando-Circular
Conjunto nº 21/DIRBEN/ PFEINSS, de 15/04/2010.

O acordo homologado nos autos da ação civil pública nº 2320-59.2012.403.6183 previu um
escalonamento de 10 anos para revisão dos benefícios e pagamento dos atrasados, pelo que, se
alguém pleitear a revisão administrativamente, terá como resposta que o pagamento somente
ocorrerá na forma do referido escalonamento; ou seja, a depender da idade do segurado, é
possível que o mesmo tenha recebido o valor já no ano de 2013 ou que o receba apenas em
2022. No presente caso, a competência prevista para pagamento do crédito do autor é 05/2021
(Evento 6 - OUT3). Ante esse contexto específico e concreto (reconhecimento do direito na
esfera administrativa; e prazo prolongado para efetivar o pagamento, em vista de acordo
celebrado em ação civil pública), consolidou-se o entendimento de que há, sim, interesse de
agir do segurado ao pleitear o recebimento dos valores.

Nenhum segurado pode ser obrigado a aceitar o cronograma de pagamento estipulado
em ação coletiva, mesmo porque, registre-se, o reconhecimento do direito se deu
administrativamente e foi anterior ao próprio ajuizamento da referida ACP. Logo, a
todo segurado assiste o direito de aguardar o cronograma estipulado na referida ACP;
ou optar por ingressar com ação individual.

No presente caso, o documento constante do Evento 1 - OUT3 demonstra ter havido revisão
do benefício do autor, com diferenças apuradas.

Poder Judiciário
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A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao proceder ao
julgamento do PEDILEF 5004459-91.2013.4.04.7101, na sistemática dos representativos de
controvérsia, fixou as seguintes teses:

(1)  a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente da
conversão do auxílio-doença nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91,
sujeita-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, cujo
marco inicial é a data da concessão do benefício originário; 

(2)  afasta-se a decadência pelo reconhecimento administrativo do direito,
perpetrada pelo Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBENS/PFEINSS de
sorte que somente decaiu o direito à revisão dos benefícios iniciais concedidos
há mais de dez anos, a contar de 15 de abril de 2.010;

(3) a publicação do Memorando 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15-4-2010, ato
administrativo que reconheceu o direito dos segurados à revisão pelo art. 29, II,
da Lei 8.213/91, importou a renúncia tácita por parte do INSS aos prazos
prescricionais em curso, que voltaram a correr integralmente a partir de sua
publicação;

(4) para pedidos administrativos ou judiciais formulados dentro do período de 5
(cinco) anos da publicação do ato normativo referenciado não incide a
prescrição, retroagindo os efeitos financeiros da revisão à data de concessão do
benefício revisando.

No presente caso, o pedido judicial foi formulado em 19/07/2018, após o decurso do prazo de
cinco anos da publicação do Memorando 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15-4-2010, ato
administrativo que reconheceu o direito dos segurados à revisão pelo art. 29, II, da Lei
8.213/91.

A revisão administrativa ocorreu em 17/04/2012 (Evento1-OUT3). Mesmo contando-se daí o
prazo prescricional para recebimento das parcelas devidas em sede judicial, a prescrição
atinge todas essas parcelas.

3.    Previsão de pagamento administrativo comprovada nos autos: necessidade de extinção
sem julgamento do mérito, a fim de que o provimento jurisdicional não piore a situação
jurídica do autor.

Como dito acima, o direito à revisão foi reconhecido pelo INSS por ocasião do Memorando-
Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/ PFEINSS, de 15/04/2010. O cronograma de pagamento foi
estipulado no acordo efetivado naquela ACP e homologado por sentença.

Nenhum segurado pode ser obrigado a aceitar o cronograma de pagamento estipulado em
ação coletiva, mesmo porque, registre-se, o reconhecimento do direito se deu
administrativamente e foi anterior ao próprio ajuizamento da referida ACP. Logo, a todo
segurado assiste o direito de aguardar o cronograma estipulado na referida ACP; ou optar por
ingressar com ação individual.

Poder Judiciário
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Não obstante, não faz sentido o segurado optar por ingressar com a ação individual e, como
resultado, obter provimento jurisdicional que agrave ou piore a sua situação se comparado a
uma hipotética inércia. Explico-me: se o segurado-autor não houvesse ajuizado esta demanda,
faria jus a receber as diferenças devidas a título de revisão daqui a alguns anos (que o INSS
está obrigado a pagar por força do acordo que celebrou na ACP); mas como ingressou com a
ação, nada deve receber porque se reconheceu a prescrição (com efeito, caso aqui se
pronuncie a prescrição, o INSS não pagaria ao autor as diferenças a que está obrigado a pagar,
no futuro, em decorrência da referida ACP).

Em um caso como este, a única solução adequada é, ao invés de aplicar o precedente da TNU
e pronunciar a prescrição, concluir que não há interesse de agir na obtenção de um
provimento judicial de mérito que, paradoxalmente, pioraria a situação jurídica do autor.
Logo, no caso concreto, a solução adequada aponta para (i) extinguir esta ação individual sem
julgamento do mérito por ausência de interesse de agir; e (ii) submeter o autor aos efeitos da
ação coletiva que lhe serão mais benéficos do que lhe seria a prolação de um provimento de
mérito nesta ação. 

4.         Com base no efeito translativo, de ofício, EXTINGO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, por ausência de interesse processual (artigo 485, VI, do
CPC). Recurso do INSS provido em parte (não no que refere à pronúncia da prescrição,
pelos motivos antes expostos.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 55
da Lei nº 9.099/95. É como voto.

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para EXTINGUIR o processo sem julgamento do mérito.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000312501v14 e do código CRC cacc9bf4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000776-07.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: HEMERSON SILVA SIMOES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para EXTINGUIR o processo sem
julgamento do mérito, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000312502v2 e do código CRC 9d7c5b29.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 339

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 194/475

5012887-38.2018.4.02.5001 500000300297 .V21 JES10621© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5012887-38.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WHENNER KEMPER ANDRADE (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
DOENÇA. ARTIGO 29, II, DA LEI 8.213/91. RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO DO DIREITO A REVISÃO PELO
MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFEINSS,
DE 15/04/2010. ACORDO FIRMADO EM ACP. CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO A QUE O SEGURADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE
SUBMETER. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PROCESSO
EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, A FIM DE NÃO
AGRAVAR A SITUAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR. RECURSO DO
INSS PROVIDO EM PARTE.

1.  Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS em face da sentença que o condenou a pagar ao autor o valor das diferenças apuradas
administrativamente em razão da revisão realizada em seus benefícios de auxílio-doença (NB
31/521.096.607-7 e 31/531.858.874-0) por conta do art. 29, inciso II, da Lei 8.213/91, com
correção monetária a partir de 17/4/2012.

Alega o recorrente o que segue:

(...)

Quando do ajuizamento da presente demanda já havia se consumado o prazo prescricional
quinquenal, que teve sua contagem reiniciada em 15/04/2010 (reconhecimento extrajudicial
da obrigação).

Portanto, TODAS as diferenças relativas à Revisão em tela foram abarcadas pela prescrição
(o prazo prescricional fluiu integralmente no período de 15/04/2010 a 15/04/2015), NÃO
havendo nenhuma parcela (diferença) a ser exigida pela via judicial.

Diante do exposto, requer a extinção do feito com resolução de mérito, com base no inciso IV
do art. 269 do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a prescrição da pretensão enfocada.

2.  O direito à revisão foi reconhecido pelo INSS por ocasião do Memorando-Circular
Conjunto nº 21/DIRBEN/ PFEINSS, de 15/04/2010.

O acordo homologado nos autos da ação civil pública nº 2320-59.2012.403.6183 previu um
escalonamento de 10 anos para revisão dos benefícios e pagamento dos atrasados, pelo que, se
alguém pleitear a revisão administrativamente, terá como resposta que o pagamento somente
ocorrerá na forma do referido escalonamento; ou seja, a depender da idade do segurado, é
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possível que o mesmo tenha recebido o valor já no ano de 2013 ou que o receba apenas em
2022. No presente caso, a competência prevista para pagamento do crédito do autor é 05/2021
(Evento 8). Ante esse contexto específico e concreto (reconhecimento do direito na esfera
administrativa; e prazo prolongado para efetivar o pagamento, em vista de acordo celebrado
em ação civil pública), consolidou-se o entendimento de que há, sim, interesse de agir do
segurado ao pleitear o recebimento dos valores.

Nenhum segurado pode ser obrigado a aceitar o cronograma de pagamento estipulado
em ação coletiva, mesmo porque, registre-se, o reconhecimento do direito se deu
administrativamente e foi anterior ao próprio ajuizamento da referida ACP. Logo, a
todo segurado assiste o direito de aguardar o cronograma estipulado na referida ACP;
ou optar por ingressar com ação individual.

No presente caso, os documentos constantes do Evento 8 demonstram ter havido revisão do
benefício do autor, com diferenças apuradas.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao proceder ao
julgamento do PEDILEF 5004459-91.2013.4.04.7101, na sistemática dos representativos de
controvérsia, fixou as seguintes teses:

(1)  a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente da
conversão do auxílio-doença nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91,
sujeita-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, cujo
marco inicial é a data da concessão do benefício originário; 

(2)  afasta-se a decadência pelo reconhecimento administrativo do direito,
perpetrada pelo Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBENS/PFEINSS de
sorte que somente decaiu o direito à revisão dos benefícios iniciais concedidos
há mais de dez anos, a contar de 15 de abril de 2.010;

(3) a publicação do Memorando 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15-4-2010, ato
administrativo que reconheceu o direito dos segurados à revisão pelo art. 29, II,
da Lei 8.213/91, importou a renúncia tácita por parte do INSS aos prazos
prescricionais em curso, que voltaram a correr integralmente a partir de sua
publicação;

(4) para pedidos administrativos ou judiciais formulados dentro do período de 5
(cinco) anos da publicação do ato normativo referenciado não incide a
prescrição, retroagindo os efeitos financeiros da revisão à data de concessão do
benefício revisando.

No presente caso, o pedido judicial foi formulado em 05/10/2018, após o decurso do prazo de
cinco anos da publicação do Memorando 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15-4-2010, ato
administrativo que reconheceu o direito dos segurados à revisão pelo art. 29, II, da Lei
8.213/91.
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A revisão administrativa ocorreu em 17/04/2012 (Evento 8). Mesmo contando-se daí o prazo
prescricional para recebimento das parcelas devidas em sede judicial, a prescrição atinge
todas as parcelas devidas.

3.    Previsão de pagamento administrativo comprovada nos autos: necessidade de extinção
sem julgamento do mérito, a fim de que o provimento jurisdicional não piore a situação
jurídica do autor.

       Como dito acima, o direito à revisão foi reconhecido pelo INSS por ocasião do
Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/ PFEINSS, de 15/04/2010. O cronograma de
pagamento foi estipulado no acordo efetivado naquela ACP e homologado por sentença.

Nenhum segurado pode ser obrigado a aceitar o cronograma de pagamento estipulado em
ação coletiva, mesmo porque, registre-se, o reconhecimento do direito se deu
administrativamente e foi anterior ao próprio ajuizamento da referida ACP. Logo, a todo
segurado assiste o direito de aguardar o cronograma estipulado na referida ACP; ou optar por
ingressar com ação individual.

Não obstante, não faz sentido o segurado optar por ingressar com a ação individual e, como
resultado, obter provimento jurisdicional que agrave ou piore a sua situação se comparado a
uma hipotética inércia. Explico-me: se o segurado-autor não houvesse ajuizado esta demanda,
faria jus a receber as diferenças devidas a título de revisão daqui a alguns anos (que o INSS
está obrigado a pagar por força do acordo que celebrou na ACP); mas como ingressou com a
ação, nada deve receber porque se reconheceu a prescrição (com efeito, caso aqui se
pronuncie a prescrição, o INSS não pagaria ao autor as diferenças a que está obrigado a pagar,
no futuro, em decorrência da referida ACP).

Em um caso como este, a única solução adequada é, ao invés de aplicar o precedente da TNU
e pronunciar a prescrição, concluir que não há interesse de agir na obtenção de um
provimento judicial de mérito que, paradoxalmente, pioraria a situação jurídica do autor.
Logo, no caso concreto, a solução adequada aponta para (i) extinguir esta ação individual sem
julgamento do mérito por ausência de interesse de agir; e (ii) submeter o autor aos efeitos da
ação coletiva que lhe serão mais benéficos do que lhe seria a prolação de um provimento de
mérito nesta ação. 

4.         Com base no efeito translativo, de ofício, EXTINGO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, por ausência de interesse processual (artigo 485, VI, do
CPC). Recurso do INSS provido em parte (não no que refere à pronúncia da prescrição,
pelos motivos antes expostos.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 55
da Lei nº 9.099/95. É como voto.

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para EXTINGUIR o processo sem julgamento do mérito.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300297v21 e do código CRC c256122c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5012887-38.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WHENNER KEMPER ANDRADE (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para EXTINGUIR o processo sem
julgamento do mérito, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300298v2 e do código CRC a90022df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5016615-87.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: THALES FILIPE DOURADO DE SOUZA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
DOENÇA. ARTIGO 29, II, DA LEI 8.213/91. RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO DO DIREITO A REVISÃO PELO
MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFEINSS,
DE 15/04/2010. ACORDO FIRMADO EM ACP. CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO A QUE O SEGURADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE
SUBMETER. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PARA NÃO AGRAVAR A
SITUAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR.

1.  Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de pagamento imediato dos valores devidos a título da revisão
realizada em seu benefício por conta do art. 29, inciso II, da Lei 8.213/91 (NB
31/519.475.147-4), ao argumento de que tem direito à pronta percepção dos valores
informados em correspondência pela autarquia, não devendo se sujeitar aos prazos definidos
no acordo firmado na ACP n. 0002320-59.2012.4.03.6183.

A sentença está assim fundamentada:

Nesta ação, a parte autora busca obrigar o INSS a pagar imediatamente os valores devidos a
título da revisão realizada em seu benefício por conta do art. 29, inciso II, da Lei 8.213/91
(NB 31/519.475.147-4), ao argumento de que tem direito à pronta percepção dos valores
informados em correspondência pela autarquia, não devendo se sujeitar aos prazos definidos
no acordo firmado na ACP n. 0002320-59.2012.4.03.6183.

Extrai-se da manifestação da parte autora (Evento 9) que o pedido é no sentido de se
antecipar o pagamento daquilo que foi apurado em decorrência da ACP n. 0002320-
59.2012.4.03.6183, apenas para que o segurado possa receber, desde já, o valor lá apurado.

Não se trata, portanto, de ação em que se busca a formação de título executivo individual e
específico para a parte autora, na qual, aí, sim, haveria incidência de prescrição calculada
com base no ajuizamento da demanda singular.

Desta feita, rechaço a prejudicial de mérito levantada em contestação.

Passo, pois, à análise do mérito propriamente dito do pedido autoral.

Como cediço, no sistema de processo coletivo brasileiro, o jurisdicionado não está obrigado a
aceitar a coisa julgada formada em demanda coletiva, podendo intentar pessoalmente ação
que busque tutelar seus interesses individuais (art. 103, § 3º, Código de Defesa do
Consumidor).
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Em sendo assim, se a existência de ação coletiva não impede o manejo da ação singular,
decerto que a sujeição aos termos definidos na tutela coletiva não é obrigatória, sendo
permitido ao indivíduo abrir mão daquilo que lhe tenha sido garantido na demanda coletiva, a
fim de buscar entendimento mais vantajoso em processo individual.

Deve-se ter em mente, contudo, que, ao optar pelo ajuizamento de uma ação individual, o
jurisdicionado abre mão destas vantagens conferidas pelo julgamento da demanda coletiva,
porquanto não é razoável que usufrua o “melhor dos dois mundos”.

Ora, se assim pudesse fazer, escolhendo quais dos capítulos da sentença coletiva lhe agradam
ou não, decerto que a essência do processo coletivo – reduzir as demandas individuais e
garantir soluções isonômicas àqueles indivíduos em idêntica situação jurídica – seria
fatalmente comprometida, haja vista que o requerente poderia gozar daquilo que decidido na
ação coletiva e, ainda, conjugar estas benesses com um ajuizamento individualizado.

Disto decorre que, se almeja receber os valores especificamente definidos na ACP, a parte
autora deve aguardar o prazo definido no acordo construído da ACP n. 0002320-
59.2012.4.03.6183, não tendo direito a receber antecipadamente tais montantes, pois isto não
está contido no título executivo judicial criado na demanda coletiva.

Como dito, tal realidade não impede que a parte autora obtenha para si um título executivo
individual, singular. Todavia, este título judicial deverá ser extraído de processo
especificamente ajuizado para tal fim, com parâmetros próprios desapegados das balizas
definidas na ACP, mormente no que se refere ao prazo prescricional aplicável – a contar,
portanto, do ajuizamento singular.

Pensar o contrário representa flagrante ofensa à coisa julgada formulada na ação coletiva,
além de pôr em xeque toda a teleologia do sistema de processo coletivo brasileiro, algo que
este Juízo não pode chancelar.

Ao ensejo, esclareço que a presente sentença apenas nega à parte autora o direito de receber
antecipadamente os valores apurados pelo INSS, não se imiscuindo sobre seu direito em
receber tais montantes no prazo estabelecido no acordo firmado na supracitada ACP – maio
de 2021 (fl. 2 do Evento 6, PET2).

Alega o recorrente o que segue:

(...)

RECEBIMENTO IMEDIATO - DECORRENTE DA REVISÃO DA RMI OCORRIDA POR
FORÇA DA ACP N.º 0002320-59.2012.403.6138

A decisão embargada julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a parte já teve
seu benefício concedido na forma do art. 29, inc. II, da Lei 8.213/91.

Não se trata de ação de revisão de beneficio previdenciário, mas de ação de cobrança dos
atrasados referente a revisão já realizada pela autarquia ré administrativamente, de forma que
se discute, tão somente, a possibilidade de pagamento imediato do valor anteriormente
apurado e já reconhecido como devido pelo próprio INSS. 

Segundo precedente da TNU, no PEDILEF 05003069320134058304, fixou-se a tese de que é
possível a cobrança de atrasados – com o seu recebimento imediato - decorrente da revisão da
RMI ocorrida por força da ACP n.º 0002320-59.2012.403.6138, por meio de ação individual.
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Logo, requer-se a reforma da sentença, pois há interesse de agir.

AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA

Conforme consta dos autos os benefícios previdenciários foram revistos administrativamente e
com previsão de pagamento em 05/2020.

(...)

A Turma Nacional de Uniformização apreciou especificamente a questão concernente ao 29,
II, da Lei n. 8.213/91, reafirmando o entendimento de que, na hipótese de conversão de
auxílio-doença em aposentadoria por invalidez o prazo decadencial é contado a partir da
concessão do benefício originário. Ressalvou-se, contudo, a existência de reconhecimento
administrativo do direito, hipótese na qual resta afastado o decurso do prazo.

AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Sobre o tema citamos o precedente da TNU no PEDILEF 5001752- 48.2012.4.04.7211, em que
restou assentada a seguinte tese:

“A publicação do Memorando-Circular Conjunto nº 21 /DIRBEN/PFEINSS, de
15/04/2010 é o marco inicial da prescrição do direito à revisão pelo art. 29, II, da Lei nº
8.213/91, importando a renúncia tácita por parte do INSS aos prazos prescricionais em
curso, que deverão voltar a correr integralmente a partir de sua publicação, e não pela
metade, e que para pedidos administrativos ou judiciais formulados dentro do período
de 5 (cinco) anos da publicação do referido Memorando-Circular, não incide
prescrição, retroagindo os efeitos financeiros da revisão à data de concessão do
benefício” (PEDILEF nº 5001752-48.2012.4.04.7211, D.O.U, Seção 1, págs. 97/127,
21.03.2014).

Entretanto, em caso semelhante, o STJ já decidiu que, após o reconhecimento do direito pela
administração, a prescrição só volta a correr quando o poder público pratica algum ato que
revele o seu desinteresse no cumprimento do que foi reconhecido.

(...)

NO MÉRITO

(...)

Na citada Ação Cívil Publica, o INSS tornou publico mais uma vez que faria as revisões
administrativas de acordo com calendário estabelecido no citado acordo e a partir de março
de 2013 passou a revisar os benefícios que possuíam direito, porém, diante de tantas idas e
vindas, não há garantias concretas de que o INSS realmente vai cumprir o ajustado, mais uma
vez.

Ademais, Exa., o recorrido diz que pretende pagar os valores devidos a parte Autora até MAIO
DE 2022, conforme o cronograma que definiu.

Ora, isso não é aceitável e nem razoável; Pois o recorrente está sendo prejudicado em seus
direitos desde a concessão do benefício e não se pode obrigá-lo a aguardar tão longos anos
para receber o que é seu por direito. Exa., o próprio recorrido poderá vir a falecer antes de
receber tais valores, dada a elasticidade dos prazos fixados pelo INSS.
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Ademais, a parte não é nem jamais foi associada do referido SINDICATO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FORÇA SINDICAL e portanto, não se sente
representado por tal entidade e não pode ser obrigado a concordar com o acordo feito na
referida ação civil pública em São Paulo.

JUROS E CORREÇÃO TEMA 810/STF

(...)

2.   O direito à revisão foi reconhecido pelo INSS por ocasião do Memorando-Circular
Conjunto nº 21/DIRBEN/ PFEINSS, de 15/04/2010.

O acordo homologado nos autos da ação civil pública nº 2320-59.2012.403.6183 previu um
escalonamento de 10 anos para revisão dos benefícios e pagamento dos atrasados, pelo que, se
alguém pleitear a revisão administrativamente, terá como resposta que o pagamento somente
ocorrerá na forma do referido escalonamento; ou seja, a depender da idade do segurado, é
possível que o mesmo tenha recebido o valor já no ano de 2013 ou que o receba apenas em
2022. No presente caso, a competência prevista para pagamento do crédito do autor é 05/2021
(Evento 6 - PET2, fl. 2). Ante esse contexto específico e concreto (reconhecimento do direito
na esfera administrativa; e prazo prolongado para efetivar o pagamento, em vista de acordo
celebrado em ação civil pública), consolidou-se o entendimento de que há, sim, interesse de
agir do segurado ao pleitear o recebimento dos valores.

Nenhum segurado pode ser obrigado a aceitar o cronograma de pagamento estipulado
em ação coletiva, mesmo porque, registre-se, o reconhecimento do direito se deu
administrativamente e foi anterior ao próprio ajuizamento da referida ACP. Logo, a
todo segurado assiste o direito de aguardar o cronograma estipulado na referida ACP;
ou optar por ingressar com ação individual.

Não pode prevalecer o entendimento adotado na sentença no sentido de que, ao optar pelo
ajuizamento de uma ação individual, o jurisdicionado abre mão destas vantagens conferidas
pelo julgamento da demanda coletiva, porquanto não é razoável que usufrua o “melhor dos
dois mundos”, eis que, como dito, o direito já estava reconhecido anteriormente ao
ajuizamento da ação coletiva, na qual se firmou acordo estabelecendo data para a revisão dos
benefícios e o pagamento das diferenças apuradas.

No presente caso, os documentos constantes do Evento 1 - OUT7 e do Evento 6 - PET2
demonstram ter havido revisão do benefício do autor, com diferenças apuradas.

Embora assista razão à recorrente quanto ao mérito propriamente dito, não será
possível julgar procedente o pedido, pelos motivos adiante expostos:

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao proceder ao
julgamento do PEDILEF 5004459-91.2013.4.04.7101, na sistemática dos representativos de
controvérsia, fixou as seguintes teses:

(1)  a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente da
conversão do auxílio-doença nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91,
sujeita-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, cujo
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marco inicial é a data da concessão do benefício originário; 

(2)  afasta-se a decadência pelo reconhecimento administrativo do direito,
perpetrada pelo Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBENS/PFEINSS de
sorte que somente decaiu o direito à revisão dos benefícios iniciais concedidos
há mais de dez anos, a contar de 15 de abril de 2.010;

(3) a publicação do Memorando 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15-4-2010, ato
administrativo que reconheceu o direito dos segurados à revisão pelo art. 29, II,
da Lei 8.213/91, importou a renúncia tácita por parte do INSS aos prazos
prescricionais em curso, que voltaram a correr integralmente a partir de sua
publicação;

(4) para pedidos administrativos ou judiciais formulados dentro do período de 5
(cinco) anos da publicação do ato normativo referenciado não incide a
prescrição, retroagindo os efeitos financeiros da revisão à data de concessão do
benefício revisando.

No presente caso, o pedido judicial foi formulado em 20/11/2018, após o decurso do prazo de
cinco anos da publicação do Memorando 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15-4-2010, ato
administrativo que reconheceu o direito dos segurados à revisão pelo art. 29, II, da Lei
8.213/91.

A revisão administrativa ocorreu em 09/2012 (Evento 6-PET2, fl. 3). Mesmo contando-se
daí o prazo prescricional para recebimento das parcelas devidas em sede judicial, a
prescrição atinge todas essas parcelas.

Registre-se, por oportuno, que a prescrição das parcelas devidas atinge somente a pretensão
judicial do respectivo recebimento, não alcançando o pagamento administrativo na data
estabelecida no cronograma.

Ao contrário do considerado na sentença, a presente ação busca a formação de título
executivo individual e específico para a parte autora, na medida em que o recebimento das
parcelas devidas se dará nestes autos, em cumprimento ao julgado aqui produzido. 

Ressalte-se, por fim, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, não havendo óbice
ao seu reconhecimento, de ofício, mesmo em prejuízo do recorrente.

3.    Previsão de pagamento administrativo comprovada nos autos: necessidade de extinção
sem julgamento do mérito, a fim de que o provimento jurisdicional não piore a situação
jurídica do autor.

       Como dito acima, o direito à revisão foi reconhecido pelo INSS por ocasião do
Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/ PFEINSS, de 15/04/2010. O cronograma de
pagamento foi estipulado no acordo efetivado naquela ACP e homologado por sentença.
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Nenhum segurado pode ser obrigado a aceitar o cronograma de pagamento estipulado em
ação coletiva, mesmo porque, registre-se, o reconhecimento do direito se deu
administrativamente e foi anterior ao próprio ajuizamento da referida ACP. Logo, a todo
segurado assiste o direito de aguardar o cronograma estipulado na referida ACP; ou optar por
ingressar com ação individual.

Não obstante, não faz sentido o segurado optar por ingressar com a ação individual e, como
resultado, obter provimento jurisdicional que agrave ou piore a sua situação se comparado a
uma hipotética inércia. Explico-me: se o segurado-autor não houvesse ajuizado esta demanda,
faria jus a receber as diferenças devidas a título de revisão daqui a alguns anos (que o INSS
está obrigado a pagar por força do acordo que celebrou na ACP); mas como ingressou com a
ação, nada deve receber porque se reconheceu a prescrição (com efeito, caso aqui se
pronuncie a prescrição, o INSS não pagaria ao autor as diferenças a que está obrigado a pagar,
no futuro, em decorrência da referida ACP).

Em um caso como este, a única solução adequada é, ao invés de aplicar o precedente da TNU
e pronunciar a prescrição, concluir que não há interesse de agir na obtenção de um
provimento judicial de mérito que, paradoxalmente, pioraria a situação jurídica do autor.
Logo, no caso concreto, a solução adequada aponta para (i) extinguir esta ação individual sem
julgamento do mérito por ausência de interesse de agir; e (ii) submeter o autor aos efeitos da
ação coletiva que lhe serão mais benéficos do que lhe seria a prolação de um provimento de
mérito nesta ação. 

4.         Com base no efeito translativo, de ofício, EXTINGO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, por ausência de interesse processual (artigo 485, VI, do
CPC); NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Condeno o autor em custas e em honorários de 10% do valor da causa. Contudo, em face do
deferimento da gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa
(§ 3º do art. 98 do CPC).

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do
autor, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, conforme acima explicitado.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300120v26 e do código CRC cac6f5dd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5016615-87.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: THALES FILIPE DOURADO DE SOUZA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor, extinguindo o feito sem julgamento do
mérito, conforme acima explicitado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300121v2 e do código CRC 0bd71fbc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 0113070-57.2015.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ARNALDO LINO ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL DA MATÉRIA (TEMA 787) NÃO RECONHECIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.

Trata-se de Agravo Interno (art. 1.030, § 2º, do Código de Processo civil)
interposto por ARNALDO LINO ANDRADE em face da decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto pela mesma parte contra o acórdão que negou provimento
ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de
pagamento das diferenças financeiras decorrentes da substituição da Taxa Referencial – TR
como índice de correção monetária aplicável aos valores depositados nas contas vinculadas
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A decisão agravada considerou que no julgamento do ARE 848240 (Tema 787),
o STF decidiu que não há repercussão geral na controvérsia relativa à matéria em tela.

Alega o agravante que apesar de a Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça ter firmado tese jurídica no sentido de que: "A remuneração das contas vinculadas ao
FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização
monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
(STJ, REsp 1614874/SC, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018)", tal
processo ainda não transitou em julgado. Sustenta que não se pode desprezar o fato de que
matéria idêntica está pendente de julgamento pelo STF (ADI 5.090/DF).

 Independentemente da procedência ou não dos argumentos meritórios aduzidos
pelo agravante, certo é que apenas o Supremo Tribunal Federal pode alterar sua própria
jurisprudência acerca da repercussão geral do tema.

Enquanto não revisto o entendimento proferido no julgamento do tema
787, no sentido de se tratar de questão infraconstitucional, não há como dar seguimento
ao recurso extraordinário. Isso porque o art. 1.030, I, “a”, do CPC impõe que se negue
seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
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Ressalte-se que a revisão do entendimento sobre a inexistência de repercussão
geral da matéria, no precedente mencionado no agravo, se deu por questão de ordem em
agravo regimental interposto em face da decisão monocrática da relatora que inadmitira o
recurso extraordinário. Isso ocorreu em 20/10/2010, anteriormente, portanto, à vigência da
Lei nº 13.256/2016, que alterou o artigo 1.030 do CPC, incluindo, inclusive, o inciso I, no
qual se fulcra a decisão agravada.

Atualmente, a via de exceção ou difusa fica esgotada com a rejeição da
repercussão geral do tema pelo STF, restando a utilização das ações diretas, em controle
concentrado de constitucionalidade, para eventual apreciação da matéria.    

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300073v3 e do código CRC f008a3f7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0113070-57.2015.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ARNALDO LINO ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300074v2 e do código CRC 4024d879.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0002366-22.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VALESKA APARECIDA DE CASTRO PINTO (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.  

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente desde 26/9/2012, de
forma cumulativa com o auxílio-doença, ou, subsidiariamente, durante os períodos em que
não recebeu o auxílio-doença (25/8/2015 a 17/8/2016 e 5/6/2017 em diante).

A sentença julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente tendo por base o
laudo pericial, no qual o perito, sem embargo de ter reconhecido haver limitação funcional
decorrente de coxartrose secundária, atestou que tal patologia é de origem idiopática e não se
relaciona a qualquer evento traumático.

No recurso, a autora pretende obter a concessão do auxílio-acidente, aduzindo que a
patologia teve origem ocupacional. Alega a recorrente o que segue:

Nesse sentido, o juízo entendeu que há incapacidade laborativa, todavia acatou o laudo
pericial no que tange a origem da doença, o que gerou o indeferimento dos pedidos.
CONTUDO, observa-se que não houve a análise das provas e laudos periciais no que tange
origem ocupacional da patologia da autora, o que se passa a demonstrar.

Nesse particular, cumpre observar que a Recorrente foi admitida para trabalhar como
comissária de bordo na GOL LINHAS AEREAS. Para exercer a referida função, é preciso ter o
Certificado de Habilitação Técnica da Anac, que engloba dentre os requisitos a perfeita
condição de saúde e a realização de cursos simuladores de quedas1 . Nesses cursos,
é realizada a simulação de emergências2 , de forma a preparar o comissário para qualquer
eventualidade.

Nesse sentido, verifica-se através das datas dos afastamentos que, o primeiro afastamento da
autora se deu 3 (três) anos após a admissão na sua empregadora, de modo que este lapso
temporal entre a admissão e o surgimento da patologia demonstra que esta decorreu, ou ao
menos, fora agravada, em razão das atividades exercidas.

Ora, sua função exigia muito mais de seu corpo do que o perito imaginava, sendo certo que,
de acordo com a lei 7.183, que regula a função do aeronauta, o comissário é “o auxiliar do
Comandante, encarregado do cumprimento das normas relativas à segurança e atendimento
dos passageiros a bordo e da guarda de bagagens, documentos, valores e malas postais que
lhe tenham sido confiados pelo Comandante”. Portanto, em suma, trabalha em pé ou
caminhando durante quase toda a jornada, sobe e desce escada e pega itens pesados.

Tais fatos foram comprovados em perícia ergonômica, no processo nº 0001371-
98.2017.5.17.0003, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, que ora se anexa.
Por se tratar de documento novo, não há qualquer óbice para a juntada nessa oportunidade. 
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(...)

Assim, evidente que a situação ocorrida com a reclamante é inerente a função que exercia, eis
que os funcionários paradigmas sentem dores e tem os mesmos sintomas da patologia da
requerente. Não há como imaginar que seja mera coincidência.

Para completar a funcionária ainda afirmou que pega pesos e força demais seus braços e
pernas, diante da necessidade de ter que retirar e carregar bagagens pesadas de vôos
internacionais:

(...)

Assim, diante de todo o exposto, verifica-se que a recorrente se enquadra dentre os requisitos
para a concessão do auxílio-acidente, razão pela qual se requer a reforma da r.sentença. Em
princípio da eventualidade, em caso desta colenda turma entender que a causa ainda não esta
madura para julgamento, a recorrente reitera seu pedido de nulidade da perícia e requer seja
remetido os autos para 1º grau, a fim de realizar novo exame pericial.

(...)

Para confirmar ainda a fragilidade do laudo apresentado no presente processo, urge salientar
que a incapacidade definitiva da requerente também fora confirmada no processo n.0031102-
68.2016.4.02.5050, que na época restabeleceu o auxílio-doença, até que o INSS procedesse a
reabilitação da autora.

(...)

A sentença considerou o seguinte:

O auxílio-acidente trata-se de benefício concedido ao segurado quando, após consolidação
daslesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei nº 8.213/91
com a redação atribuída pela Lei nº 9.528/97). Portanto, um dos pressupostos para concessão
do benefício é a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a redução da
capacidade para o trabalho.

O perito atestou que a patologia da autora é de origem idiopática e não se relaciona a
qualquer evento traumático (quesito 5, fl. 62). O perito confirmou a redução da capacidade
laborativa, mas negou que tenha decorrido de acidente (quesito 7).

O fato de a doença ser ocupacional (ou profissional), tal qual prevê o artigo 20, I, da LBPS,
não é suporte fático que viabiliza a concessão de auxílio-acidente. Com efeito, tal benefício
supõe que haja um acidente de qualquer natureza (art. 86, LBPS), o que não houve no caso
concreto.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que
a prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está em consonância com o
entendimento desta Turma Recursal.

Mantida a sentença, impõe-se a condenação da recorrente vencida em custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, devendo-se observar,
contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade
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de justiça, que ora se defere.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298218v27 e do código CRC 171468e8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 343



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 212/475

0002366-22.2018.4.02.5001 500000298219 .V2 JES10621© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 0002366-22.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VALESKA APARECIDA DE CASTRO PINTO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298219v2 e do código CRC 3f848269.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5008059-96.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCILIA SANTOLIN DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRIDO: RONALDO AFONSO DE SOUZA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou "a conceder
o auxílio-doença NB 31/618.409.754-0 desde 2/5/2017, convertendo-o em aposentadoria por
invalidez com DIB em 22/1/2019."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

Assim, a parte autora somente faria jus ao benefício em tela caso comprovasse, além da
incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, o preenchimento da carência
de 12 contribuições mensais. 

A ausência de carência é incontroversa nos autos, eis que reconhecida pela própria sentença.
Por outro lado, a sentença entendeu que a parte autora está incapaz total e definitivamente em
razão de cardiopatia grave, doença que dispensaria carência. 

Não obstante, a perícia não apontou a cardiopatia como causa da incapacidade e sim moléstia
cognitiva, QUE NÃO DISPENSA CARÊNCIA. Assim, quando teve início a incapacidade
laborativa, a parte autora ainda não tinha cumprido a carência necessária ao deferimento do
benefício. Sobre a impossibilidade do segurado cumprir a carência após o início da
incapacidade laborativa, assim já se manifestou a Turma Recursal do Espírito Santo:   ...  

Desse modo, na data do início da incapacidade laborativa não havia sido comprido o requisito
da carência, razão pela qual a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Escolaridade: Segundo grau completo 

Idade: 59 anos

Profissão:    Segurança, Porteiro
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2.   No exame pericial do dia 12/7/18, a perícia do INSS classificou a patologia do autor como
I 25, ou seja: doença isquêmica crônica do coração; o perito do INSS lançou as seguintes
considerações no laudo:

IAM 21/04/2017, submetido a CRVM - indeferimento por DID anterior ao reingresso (DID
05/07/2014, DII 21/04/2017); perícia prévia comprovando internação de 11/04 à 26/04/2017,
Eco de 20/06/2016 - cardiopatia isquêmica: perícia pendente por SIMA, sem retorno. 

Doença isenta carência. 

Parecer favorável. 

Datas que seriam colocadas: DID na data do Ecocardiograma, 20/06/2016, DII na data da
internação. O segurado confirma que desde 016 já estava com dificudalde de caminhar. 

Hoje não há mais comprovação de incapacidade laborativa.

Ou seja: em 12/7/18 o benefício foi indeferido porque não haveria comprovação de
incapacidade para a função habitual, que seria a de "segurança". (evento 5-rsc2, p.5).

Há isenção de carência para cardiopatia grave.A perita do Juízo afirmou que o autor portava
"Cardiopatia, diabetes, déficit cognitivo importante". Tal perícia foi realizada no dia 22/1/18,
ou seja, 6 meses antes da perícia do INSS que afirmou que havia isenção de carência por
conta de cardiopatia isquêmica crônica do coração (CID I 25).

No recurso, o INSS não explicita porque as conclusões de seu próprio perito estariam
equivocadas.

Não há, portanto, razão para prover o recurso.

III.      Conclusão.

Sem custas pelo INSS, em razão da isenção legal. Deixo de condenar o INSS em honorários,
visto que são incabíveis em razão de o autor ser patrocinado pela DPU, que integra a mesma
pessoa jurídica de direito público ao qual está vinculado o INSS (STJ. REsp 1199715/RJ,
julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).  A EC. n. 80/2014 não alterou esse
quadro.  Embargos declaratórios a respeito do tema serão considerados protelatórios.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353269v4 e do código CRC 02fa71ba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5008059-96.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCILIA SANTOLIN DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRIDO: RONALDO AFONSO DE SOUZA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353270v2 e do código CRC f6b48849.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5003481-87.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SILVANA BATISTA GONCALVES (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pela parte autora contra a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar AUXÍLIO-
DOENÇA, com DIB em 28/12/2018, devendo ser mantido, independentemente de
requerimento de prorrogação, até a constatação de sua plena capacidade laborativa em perícia
realizada em sede administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano contado
da data da perícia médica, realizada em 25/02/2019, ou até a conclusão de programa de
reabilitação.

Em seu recurso, o INSS PEDIU o que segue:

a) determinar a aplicação de TR como índice de correção monetária; b) aumentar o prazo
para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias e ainda revogar as multas processuais
previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou ARBITRARIEDADE da Autarquia
Previdenciária; c) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a
REDUÇÃO de seus valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por
dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

No recurso, a parte autora aduziu o que segue: (i) não pode prevalecer a DIB na data do
ajuizamento da ação, sob a alegação de que não há nos autos qualquer requerimento
administrativo posterior à DII fixado pelo perito, eis que vários foram os requerimentos
administrativos formulados após a cessação do  último benefício por incapacidade; (ii)
constam dos autos vários Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) que recusaram o retorno da
autora ao trabalho por inaptidão, em 25/05/2018, 16/07/2018, 11/09/2018; 26/10/2018 e
30/11/2018; (iii) a incapacidade laborativa constatada pelo perito é derivada da mesma doença
que motivou a concessão do benefício por incapacidade anterior; (iv) não havendo alteração
do quadro clínico, presume-se a hipótese de continuidade do quadro incapacitante, devendo o
auxílio-doença ser restabelecido desde a data da cessação, em 23/05/2018; (v) pugna ainda
pelo pagamento do auxílio-doença no período de 29/01/2016 a 21/07/2016, período em que
ficou sem benefício por incapacidade.

II.        Fundamentação.
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1.Dados da parte autora.

Profissão: servente de banco                             

Data de nascimento: 12/10/1962                                 

Grau de escolaridade: 1º grau incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  RECURSO DA AUTORA.

A perícia do juízo, realizada em 25/02/2019, constatou que a autora é portadora das seguintes
lesões/doenças: Lesão não especificada do ombro; Transtorno depressivo recorrente, episódio
atual grave sem sintomas psicóticos; Tendinite calcificante do ombro; Sinovite crepitante
crônica da mão e do punho. Concluiu que há incapacidade total e temporária para a sua
atividade habitual. Sobre a estimativa de prazo de tratamento necessário, disse ser de um ano.
Fixou a DII em 14/12/2018, com base em laudo médico particular apresentado pela parte
autora no momento do exame pericial (Evento 13 - LAUDO1).

A sentença fixou DIB em 28/12/2018 e estipulou que o benefício deve ser mantido,
independentemente de requerimento de prorrogação, até a constatação de sua plena
capacidade laborativa em perícia realizada em sede administrativa após o transcurso do prazo
mínimo de 01 (um) ano contado da data da perícia médica, realizada em 25/02/2019, ou até a
conclusão de programa de reabilitação.

A autora se insurgiu quanto à DIB fixada. Alegou que deveria ser fixada não em 28/12/18,
mas em 23/5/18 (DCB do benefício anterior); tambe´m pediu o pagametno do benefício no
período de 29/1/16 a 21/7/16, quando ficou sem receber benefício.

Primeiro ponto é a fixação da DIB em 23/5/18, ao invés de 28/12/18.

Conforme o relato das DER formuladas que há na inicial, a autora formulou requerimentos
em: i) 9/10/15 (deferido de 9/10/15 a 28/1/16); ii) 19/5/16; iii) 22/7/16 (deferido de 22/7/16 a
14/5/17); iv) 9/5/18 (deferido de 9/5/18 a 23/5/18); (v) 13/8/18 e (vi) 6/10/18.

O perito do Juízo detectou incapacidade total e temporária para o exercício de suas atividades
laborativas habituais desde 14/12/2018.

A sentença fixou que "A DIB deve ser fixada quando do ajuizamento (28/12/2018), uma vez
que não há nos autos qualquer requerimento administrativo posterior à DII fixada pelo
perito."

De fato, não há requerimento posterior a 14/12/18 (DII fixada pelo perito). O Juízo fixou a
DIB, então, na data do ajuizamento.
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Tal entendimento é congruente com o que deliberou a 1ª seção do STJ:  “A citação válida
informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada
como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via
judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.” (STJ – 1ª Seção. RESP
1.369.165. julgado em 26/2/14).

O entendimento do Juízo foi mais benéfico à parte autora, visto que não fixou a data da
citação, mas sim a do ajuizamento, como sendo a DIB.

A parte autora afirmou que há documentos médicos a comprovar incapacidade em data
anterior.

Contudo, o laudo do perito do Juízo analisou 6 (seis) documentos médicos apresentados (além
de um laudo de psicológa e outro de fisioterapeuta) e mesmo assim fixou a DII em 14/12/18.
Trata-se de laudo adequadamente fundamentado, que inclusive se baseou em um dos
documentos médicos particulares - emitido em 14/12/18 - para fixar a DII nessa data.

Tendo em vista o adequado histórico apresentado no laudo pericial e o acurado exame físico e
psíquico nele declinado pelo perito, a DII fixada pelo perito deve ser mantida.

Período de 29/1/16 a 21/7/16.

Há 5 laudos particulares emitidos nesse período (ev.1, fls.62/64). 

Os dois primeiros são pouco legíveis; quanto ao quinto, a parte direita do documento não foi
fotocopiada. Há relato do histórico médico de patologias ortopédicas e encaminhamento para
fisioterapia. Além de ser difícil ler o conteúdo desses documentos, neles não há juízo explícito
a respeito de incapacidade.

Logo, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

RECURSO DO INSS.

Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para cumprimento
da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.
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Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

 Multa diária.

A sentença antecipou os efeitos da tutela; fixou prazo de 30 dias para implantação do
benefício e fixou multa diária de 500 reais por dia de atraso.

No recurso o INSS irresignou-se contra a fixação de tal multa.

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a metade do valor do
benefício. 

Em face do exposto, a referida multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais)
por dia de atraso.

Consectários legais.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
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efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24 de
setembro de 2018. ...”

Logo, uma vez que a PARTE AUTORA recorreu pedindo a aplicação da tese fixada no Tema
810; e considerando não ter havido ainda decisão final quanto a eventual modulação dos
efeitos; a solução mais prudente afigura-se deixar ao alvedrio do autor a opção de, desde já,
executar a sentença nos moldes em que fixou a sentença; ou aguardar de decisão final do STF
sobre o tema, protelando a execução para o momento posterior àquela decisão.

Portanto, a questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado
em julgado este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver
deliberado em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não
houver decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda
em vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos fixados na
sentença.; ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item
‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte
autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

O recurso do INSS deve ser provido em parte, reduzindo-se a multa fixada e fixando-se
o critério de juros e correção nos moldes acima.  Sem condenação em honorários
advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do
artigo 55 da Lei 9.099/95.
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353277v23 e do código CRC 89a9e868.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5003481-87.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SILVANA BATISTA GONCALVES (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353278v2 e do código CRC 56589bb9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000999-60.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA SILVERIO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "...
conceder/restabelecer à parte autora o benefício de auxílio-doença, com início do benefício
(DIB) em 01/05/2018, início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença e
cancelamento (DCB) em 45 (quarenta e cinco) dias após a implantação."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II – DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) NA DATA DE INÍCIO DA
INCAPACIDADE (DII) FIXADA PELO PERITO JUDICIAL

O laudo médico judicial, na resposta ao quesito 09, afirmou que a parte autora tem
incapacidade para o exercício de atividade laborativa em 10/10/2018. Vejamos:

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

• De acordo com os laudos e exames apresentados a incapacidade iniciou 10/10/2018.

Logo, a data de início da incapacidade (DII) deve ser fixada em 10/10/2018.

É certo que o artigo 436 do CPC assevera que ao juiz é possível formar seu convencimento
com base em outros elementos de prova constante dos autos, não estando adstrito ao laudo
pericial. Entrementes, no feito em epígrafe não há porque se desconsiderar as conclusões
técnicas, coesas e imparciais do perito de confiança do juízo, que examinou a doença da
recorrida à luz das atividades laborativas exercidas e constatou ser possível a sua realização.

Logo, o autor não preenche o requisito da incapacidade para a concessão do benefício em tela
para o período anterior a 10/10/2018.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:                   doméstica, do lar (ev.13)        

Data de nascimento:     8/6/1971                             
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Grau de escolaridade:  ?

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  O laudo pericial fixou a DII em 10/10/2018.

O Juízo a quo, por sua vez, entendeu que houvera continuidade do estado incapacitante,
determinando o pagamento do benefício desde a DCB, ou seja, 30/4/18, com base na seguinte
fundamentação:

No concernente ao tempo para a melhora no estado clínico da parte demandante,
o expert apontou o prazo de 07 (sete) meses, a contar da data da realização da perícia.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se
observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza
técnica do exame.

Entrementes, entendo possível, no caso concreto, aplicar a presunção de continuidade do
estado incapacitante, haja vista que: a) a incapacidade laborativa reconhecida pelo expert
judicial deriva da mesma doença que motivou a concessão do benefício anterior; b) o laudo
judicial não indica eliminação  da incapacidade entre a DCB anterior e a data de realização
do exame pericial; c) o lapso temporal entre a DCB (30/04/2018) e a DII indicada pelo perito
(10/10/2018) não quebra a presunção da continuidade do estado incapacitante, na medida em
que há inúmeros laudos particulares neste interregno confirmando a inaptidão para o labor.
A respeito desta teoria, importa citar a atual jurisprudência da TNU: PEDILEF
00503044220084013400, relatora Juíza Federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, DOU
31/05/2013, pág. 133/154, cuja ementa segue transcrita:

De fato, há documento médico entre a DCB (30/4/18) e a DII fixada pelo perito do Juízo
(10/10/18) que indica estado incapacitante.

Em 5/7/18, o reumatologista dr. Celso Emmerich afirmou que  a autora portava lupus
associado a depressão acentuada, sarcopeina, artralgia, astenia acentuada e apresentava baixo
peso. Classificou-a como inapta (ev.1-laudo13).

Nessa linha, mantenho a sentença por suas razões.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000365867v4 e do código CRC 92f0228f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000999-60.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA SILVERIO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000365868v2 e do código CRC ab6f12da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 0013436-08.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSANA APARECIDA DE SOUSA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e o condenou a conceder à parte autora
o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA a partir de 01/08/2017, bem como a proceder à
reabilitação da autora.

O recorrente alega o que segue:

...

Conforme acima exposto e demonstram os documentos anexos aos embargos de
declaração (extrato do CNIS e PLENUS), houve posterior concessão administrativamente do
benefício de auxílio-doença desde 21/08/2017, NB 6199915309, convertido em
aposentadoria por invalidez, NB 6230940012, desde 09/05/2018.

Nesse passo, não tem sentido a condenação imposta à Autarquia para restabelecer o benefício
e ainda à reabilitar e pagar parcelas vencidas com juros e correção monetária.

Portanto, evidenciado que a Autarquia vem dando o devido amparo ao segurado/recorrido,
concedendo o benefício a que faz jus (auxílio-doença quando devido) e posteriormente a
aposentadoria por invalidez, seguindo rigorosamente a legislação de regência, sem abuso ou
negligência, não há espaço para intervenção judicial, merecendo reforma a sentença, para
julgar totalmente improcedentes os pedidos formulado na inicial.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

No caso dos autos, a perícia médica acostada às fls. 50/54 foi conclusiva em dizer que a parte
autora apresenta ”artrose em retropé direito. M25”.

Segundo o expert, restou comprovada a incapacidade parcial e definitiva da demandante.

No que tange ao início da incapacidade, a conclusão pericial foi no sentido de fixá-la em
agosto de 2017.

A parte autora concordou com a conclusão pericial.
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A parte requerida, por sua vez, impugnou o laudo, aduzindo que a autora não comprovou
administrativamente os requisitos para a concessão do benefício. 

Entretanto, verifico que a manifestação da parte requerida subsume-se à mera irresignação do
laudo pericial. Nada mais do que isso.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo prestado
compromisso de bem desempenhar o encargo, merecendo a confiança do juiz, ou seja, há
presunção de legitimidade dos laudos oficiais em face dos laudos particulares.

Desse modo, considerando que o perito constatou a incapacidade parcial e definitiva da parte
autora desde agosto Documento No: 17535523-26-0-62-5-672702 - consulta à autenticidade
do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 Página 3 de 5 de 2017, conclui-
se que a mesma faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença desde 01/08/2017.

Frisa-se que a qualidade de segurado e a carência (12 meses) restam comprovadas na data do
início da incapacidade (08/2017), conforme CNIS anexado à fl. 59, que comprova que a parte
autora estava vertendo contribuições previdenciárias na referida época, atendendo a ambos os
requisitos supracitados.

Por fim, cumpre mencionar que, quando questionado acerca da possibilidade da parte autora
realizar outras atividades laborais, o perito foi objetivo ao atestar que a demandante “Pode
ser reabilitado para atividades que não demandem deambular ou posição ortostática por
longos períodos, subir ou descer escadas ou a realização de grandes esforços físicos”.

Diante da possibilidade de reabilitação da parte autora para o exercício de outra profissão,
deve o benefício ser mantido até que a demandante esteja habilitada para o desempenho de
nova atividade laborativa.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: Passadeira         

Data de nascimento: 21/08/1961                             

Grau de escolaridade: Ensino fundamental incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1 - OUT2, fl.
10, datado de 22/03/2016

2. Conforme consta do CNIS extraído em 1/3/18 (ev28-out18), a autora recebeu auxílio-
doença nos períodos de 04/02/2016 a 04/05/2016; de 07/03/2017 a 11/05/2017; e de
21/08/2017 a 31/01/2018. 
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A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e o condenou a conceder à parte autora o
benefício de AUXÍLIO-DOENÇA a partir de 01/08/2017, bem como a proceder à reabilitação
da autora.

O INSS alegou - e comprovou - ter concedido aposentadoria por invalidez em favor da
autora, com DIB em 9/5/18 (ev.37-out25).

Como houve também a concessão de auxílio-doença desde 21/8/17 (convertido em
aposentadoria em 9/5/18); e considerando que a sentença concedeu o benefício de auxílio-
doença com DIB em 1/8/17, a condenação deve ser restringida ao período de 1/8/17 (DIB
fixada na sentença) até 20/8/17 (dia anterior à concessão administrativa), visto que no período
subsequente deixou de haver interesse de agir.

Além disso, visto que o INSS concedeu à autora aposentadoria desde 9/5/18, é cabível a
exclusão da condenação do INSS em reabilitar a autora. 

Com efeito, é evidente que mais atende à pretensão formulada - já que a inicial alegou
invalidez permanente e total (ev.1, fls.4/5) - a obtenção de aposentadoria por invalidez (que já
foi deferida pelo INSS) do que o direito a ser reabilitada.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para: 

(i) limitar a condenação a pagar AUXÍLIO-DOENÇA  ao período de 1/8/17 (DIB fixada na
sentença) até 20/8/17 (dia anterior à concessão administrativa), visto que no período
subsequente deixou de haver interesse de agir (houve concessão administrativa);

(ii) excluir a condenação do INSS em reabilitar a autora (visto que o INSS lhe concedeu
aposentadoria).

Sem custas e sem honorários (artigo 55, Lei 9099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353317v8 e do código CRC 315cd869.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0013436-08.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSANA APARECIDA DE SOUSA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353318v3 e do código CRC 530ff54e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5003643-85.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUTERIANA ROGGE (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
restabelecer AUXÍLIO-DOENÇA desde a cessação, em agosto de 2017, convertendo-o
em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora. Em seu recurso, o INSS alegou o
que segue:

Conforme o laudo pericial, a parte autora estaria incapacitada de forma TEMPORÁRIA e
APENAS PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL.

Assim, a parte autora possui uma incapacidade laborativa de natureza PARCIAL e
TEMPORÁRIA, o que impossibilita a concessão de aposentadoria por invalidez. Para que a
parte autora faça jus ao recebimento de aposentadoria por invalidez, faz-se necessário a
existência de incapacidade total e permanente.

(...)

Logo, também é imprescindível a comprovação da impossibilidade de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não satisfazendo a mera
impossibilidade de realização de sua atividade habitual.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o benefício de auxílio-
doença desde a cessação, em agosto/2017, convertendo-o em aposentadoria por invalidez. 

A autora recebeu auxílio-doença previdenciário (NB 31/534.910.672-0) no período de
27/3/2009 a 31/8/2017, na qualidade de segurada especial trabalhadora rural (evento 2). 

Foi realizada perícia médica administrativa em 13/8/2018. O perito nomeado pelo juízo,
especialista em ortopedia, diagnosticou sequela de fratura/luxação dos ossos da pelve, que
evoluiu com osteoartrose da articulação sacroilíaca e gera dor crônica (evento 14, quesito 4).
Concluiu que a doença implica incapacidade para o exercício da atividade habitual de
lavradora, uma vez que a autora apresenta sacroileíte crônica bilateral, com instabilidade em
ambos os quadris (quesito 7). Atestou limitação para deambular por longas distâncias ou
longos períodos, carregar peso, ficar em pé por longos períodos e subir escadas (quesito 8).
Apontou risco de agravamento do quadro clínico se a autora continuar exercendo a atividade
habitual (quesito 8). Estimou, com base em laudo médico datado de 3/3/2009, que a
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incapacidade já estava consolidada há mais de 9 anos (quesitos 10 e 11). Asseverou tratar-se
de incapacidade definitiva (quesito 13). Considerou viável a reabilitação profissional em
atividades administrativas, nas quais a autora fique sentada a maior parte do tempo, tais como
atividades de escritório, portaria e afins (quesito 16).

O perito do juízo avaliou que a incapacidade para a atividade habitual é definitiva e
considerou viável a reabilitação profissional. Essa avaliação foi feita exclusivamente sob o
ponto de vista clínico e físico. Ocorre que as condições pessoais do segurado também são
relevantes para efeito de definir a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho,
conforme enunciado na Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização: “Uma vez
reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições
pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

A autora, nascida em 22/5/1982, tem 36 anos de idade. A idade da autora, por si só, não
constitui impedimento para a reabilitação profissional. Por outro lado, a autora conta com
ensino fundamental incompleto (evento 14, quesito 1), é lavradora, esteve em gozo de
auxílio-doença por mais de 8 anos e possui restrição para subir escadas, caminhar por
longas distâncias ou por longos períodos, carregar peso e se manter em pé por períodos
prolongados (quesito 8).

Em se tratando de pessoa radicada no meio rural, é difícil imaginar a disponibilidade de
atividade compatível com as restrições físicas verificadas pelo perito que possa garantir o
sustento da autora. A autora poderia ser reabilitada para atividade urbana, mas não pode
ser obrigada a migrar da sua região para buscar emprego, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana. Descarto, na prática, a viabilidade da
reabilitação profissional e reconheço a probabilidade do direito à aposentadoria por
invalidez.

O perito do juízo afirmou que a incapacidade está consolidada desde 2009. O laudo pericial
comprova que a inaptidão laboral não sofreu solução de continuidade após a cessação do
auxílio-doença, em 31/8/2017.

A autora tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/534.910.672-0 desde a
cessação, em 31/8/2017, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o exame
pericial, em 13/8/2018.

Juros de mora e correção monetária

...

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB
31/534.910.672-0 desde a cessação, em 31/8/2017, convertendo-o em aposentadoria por
invalidez com DIB em 13/8/2018.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

II.        Fundamentação.
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1.Dados da parte autora.

Profissão: lavradora                           

Data de nascimento: 22/5/1982                                  

Grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto

2. A irresignação do INSS não tem procedência. 

O magistrado sentenciante, não obstante a possibilidade de reabilitação profissional, analisou
detida e corretamente as condições pessoais da autora, concluindo de forma objetiva que há,
na prática, inviabilidade de reabilitação.

3. Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353275v5 e do código CRC 107eb970.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5003643-85.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUTERIANA ROGGE (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353276v2 e do código CRC 9b678f73.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5004823-39.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MESSIAS BERNARDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947. PENDÊNCIA DE MODULAÇÃO
DOS EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte
autora benefício de auxílio-doença. Fixou que os juros moratórios  e a correção monetária
devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F
da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). A parte autora pretende
que esta TR-ES altere o critério de correção do débito fixado na sentença, para que incida o
Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
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embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para alterar o critério de correção monetária fixado na sentença, nos termos
explicitados neste voto.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353271v4 e do código CRC 4e014dc9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5004823-39.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MESSIAS BERNARDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para alterar o critério de correção
monetária fixado na sentença, nos termos explicitados neste voto, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353272v2 e do código CRC 92c5b2df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5002267-64.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE ALONSO DOS SANTOS SARMENTO (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Instruída a demanda o autor fora submetido à perícia judicial, restou reconhecida a patologia
do autor:     ...  

Porém refutou a existência de incapacidade para atividade laboral, estando o autor, segundo o
expert incapacitado somente para atividades de risco:   ...

Surpreendentemente o expert atribui a capacidade laborativa do autor ao fato do mesmo NÃO
APRESENTAR CRISE EPLÉTICA DURANTE O ATO DA PERICIA, sequer manifestando-se
quanto ao laudo produzido pela Dra. Mariana Lacerda R. Grenfell (CRM9638) que afirma que
o autor apresenta crises focais mesmo em uso contínuo de medicação:  ...     

Nota-se que o expert tece opinião pessoal quanto ao labor do autor, justificando sua
contradição com a afirmação de que o mesmo pode OPTAR ONDE TRABALHAR E ASSIM
PODENDO ESCOLHER LABORAR EM LOCAIS TERREOS EM ATIVIDADES EM
COMODOS BAIXOS. Não pode o autor escolher onde trabalhar dentro de sua função,
principalmente ao realizar analise social do mesmo, considerando sua idade, grau de
instrução, patologia e a situação de desemprego do país.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:         pedreiro                    

Data de nascimento:  12/7/1959                                

Grau de escolaridade: ? 

2.   O autor porta epilepsia e labora como pedreiro autônomo.
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O perito do Juízo afirmou que o autor tem limitação para atividades de risco:

11. Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior? 

Portador de epilepsia não especificada desde a infância, em uso regular de medicação
anticonvulsivante, sem déficits neurológicos, apresentando apenas limitação para atividades
de risco

No recurso, o autor afirma que a atividade de pedreiro é a 9ª mais arriscada, por conta do risco
de quedas (ev.60, p.8).

Dos dois laudos particulares apresentados, um deles afirma que a epilepsia é de difícil
controle; o outro afirma que o autor tem diagnóstico de epilepsia desde os 12 anos de
idade (ev.1-laudo6).

A atividade de pedreiro, de fato, pode apresentar riscos. 

O autor já laborou em onze (11) empresas de engenharia e em 3 de vigilância (Essel, Vip
Vigilância e Presseg).

Reputo que há risco para ambas as funções que integram o histórico laboral do autor.

O autor recebeu benefício de 1/3/12 a 11/4/18.

Referido benefício deve ser restabelecido.

Não há elementos suficientes para amparar a pretensão de aposentadoria por invalidez, visto
que tais elementos importariam em analisar se há viabilidade prática de reabilitar o autor para
atividades que não o exponham a risco de quedas de altura, analisando tal contexto com sua
idade e escolaridade.

Ante a inexistência de maiores informações, é inviável a concessão da aposentação nesse
momento.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o
INSS a RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA NB 5519335822, desde a data em que
foi cessado (11/4/18). Caberá ao INSS apurar se o autor pode ser REABILITADO para
outra função. Não poderá haver reabilitação para função que envolva riscos. Como se
reconhece aqui haver incapacidade multiprofissoinal, fixando-se o regime do artigo 62 da
LBPS (e não o do artigo 60), não há como fixar DCB.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353285v4 e do código CRC dda525d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002267-64.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE ALONSO DOS SANTOS SARMENTO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353286v2 e do código CRC cb6a48ca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002036-22.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RAIMUNDO CARMO DE JESUS (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Contudo, não merecem prosperar as conclusões periciais que embasam a r. sentença,
porquanto estão em total desacordo com os demais laudos médicos que compõem o acervo
probatório, os quais apontam que o Recorrente está incapacitado para o trabalho. No dia
15/02/2017, a médica especialista em cirurgia vascular Dr.ª Luisa Assis Valetim (CRM ES
7676) emitiu o seguinte laudo acerca do Recorrente:     ...      

Os laudos acima, emitidos entre 15/02//2017 e 16/10/2018 atestam que o Autor necessita
permanecer afastado de suas atividades e evitar a realização de esforços físicos, sendo
evidente que o Autor não recuperou sua capacidade laboral em 31/10/2018, motivo pelo qual o
auxílio-doença previdenciário foi injustamente cessado nesta data. O Recorrente desempenha
a profissão de VENDEDOR DE BEBIDAS, cujo labor exige constante deambulação e força
física nas pernas. Com efeito, fica difícil imaginar que o Recorrente possa suportar o exercício
do seu labor habitual padecendo de edema nas pernas e sem possibilidade de realizar esforços
físicos.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:     vendedor                        

Data de nascimento:   23/12/1976                               

Grau de escolaridade:  Ensino médio incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  Em exame no dia 17/9/18, o INSS concluiu que havia incapacidade. Fixou DII em 21/8/18
e projetou DCB para o dia 31/10/18 (ev.24-out1).

O autor pediu o restabelecimento desse benefício cessado em 31/10/2018.
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A perícia judicial ocorreu no dia 14/1/19. O perito afirmou que o autor porta ": Insuficiência
venosa crônica periférica CID I87.2." (ev.17, n. 5, b). Afirmou que não havia incapacidade,
fazendo também as seguintes considerações:

p) Preste o Sr. Perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor
elucidação da causa. 

RESPOSTA: Trata-se de um paciente de 42 anos, portador de insuficiência venosa crônica
periférica em membro inferior esquerdo após trombose deste membro em 2010 durante uma
viagem prolongada. O paciente necessitou de realização de safenectomia em 2017. No
momento encontra-se sem úlceras ativas ou trombose. É uma doença crônica, porém
controlada com medicamentos e mudanças no estilo de vida, como emagrecimento (para
chegar no peso ideal correspondente para sua altura), uso de meias de compressão elástica,
elevação de membros inferiores durante alguns minutos por dia para melhorar o retorno
venoso e acompanhamento regular com angiologista. No momento sem incapacidade para o
trabalho.

Não há laudos médicos posteriores à DCB (31/10/18). 

Com efeito, dos que foram juntados, o mais recente foi emitido em 16/10/18 (ev.1-laudo11). 

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

A prova que há após a DCB é o laudo do perito do Juízo, cujo resultado é desfavorável à
pretensão.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Defiro o requerimento de concessão da
gratuidade da justiça, formulado no recurso. Custas e honorários pela autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95); a exigibilidade das
verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353287v3 e do código CRC 36711fb7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002036-22.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RAIMUNDO CARMO DE JESUS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353288v2 e do código CRC 01b76a26.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5010298-73.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANA LUIZA EVARISTO (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Não merece prosperar a alegação de que a doença é anterior, pois o médico perito afirmou
que a RECORRENTE APRESENTA DOENÇA DEGENERATIVA DE COLUNA LOMBAR.
Desta feita, entende-se que o quadro da autora teve piora no decorrer dos anos. Resta claro,
portanto, que houve o agravamento progressivo da deficiência até o patamar da
incapacidade. Incide ao caso a regra do parágrafo único do art. 59, Lei 8.213/91 verbis: 

“Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência
Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando
a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Pelo CNIS COMPROVA-SE que a Requerente exerceu atividade laboral em 2014 e que, após,
em 2015 é que a doença a incapacitou totalmente ( como comprova o laudo de 2015).

O requisito “incapacidade laboral” foi comprovado pelo laudo do perito nomeado. que a
conclusão do laudo foi pela incapacidade desde 2013, ressaltando que o fato da doença ser
preexistente à filiação ao RGPS, não quer dizer que a autora não teve capacidade laborativa.
Em 2013 a autora passou por tratamentos alternativos o que amenizou os efeitos da doença
por tempo determinado, propiciando que a autora exercesse sua atividade laboral e que, após,
a doença progrediu, incapacitando-a totalmente.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...   Na ação em tela, a parte autora busca a concessão do benefício auxílio-doença e/ou
aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que possui doenças  incapacitantes para o
trabalho.

Requereu o auxílio-doença em 19/11/2015, no entanto, teve seu pedido negado em razão da
não constatação da incapacidade para o trabalho ou atividade habitual (Evento 1,
INDEFERIMENTO9).

...
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In casu, realizada perícia com médico ortopedista em 08/03/2019 (Evento 21, LAUDO1), o
perito constatou que a autora é portadora de doença discal lombar, de origem degenerativa,
estando temporariamente incapaz de exercer suas atividades do lar.

De acordo com o expert, a periciada deve evitar deambular por médias e longas distâncias,
ficar em pé por longos períodos, subir e descer escadas em demasia, trabalhar com a coluna
fletida, trabalhar agachada e carregar peso superior a 5 quilos, pois a sobrecarga mecânica
causa dor e tende a piorar o quadro clínico.

Ainda segundo o perito, a incapacidade existe desde 06/05/2013, data do exame complementar
mais antigo apresentado.

Nesse passo, vejo que, a despeito da comprovação da incapacidade laborativa, a parte autora
não faz jus à concessão do benefício aqui pleiteado.

Com efeito, consta das informações extraídas do CNIS do Evento 6 que a requerente recebeu
auxílio-doença até a data de 02/02/2010, voltando a contribuir para o RGPS em 01/02/2014.
Como se sabe, após a cessação do benefício previdenciário, a qualidade de segurado é
mantida, independente de contribuições, pelo período de até 12 (doze) meses. No caso
concreto, houve a perda da qualidade de segurada da autora em 16/04/2011, ou seja, antes
do início da sua incapacidade para o trabalho (06/05/2013).

Com isso, vê-se que quando o requerente voltou a contribuir para o RGPS em 01/02/2014, ele
já estava incapaz de trabalhar. Desse modo, nos termos do parágrafo único do artigo 59 da
Lei 8.213/91, nada resta a este Juízo, senão, afastar a pretensão autoral em razão da
preexistência da incapacidade laborativa.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: desempregada (ev.1); faxineira (cf.laudo, ev.21)     

Data de nascimento: 27/10/1961                                  

Grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto (Evento21 - LAUDO1)

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: laudo emitido em
29/09/2017 (Evento1 - LAUDO7 -fl. 9), laudo emitido em 13/10/2017 (Evento1 - LAUDO8 -
fl. 6) e laudo emitido em 05/03/2018 (Evento1 - LAUDO8 - fl. 7), laudo emitido em
05/07/2018 (Evento1 - LAUDO8 -fl. 9).

2.    Não há laudos emitidos na época do requerimento administrativo, em 19/11/2015.
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O laudo do perícia do juízo fixou DII em 06/05/2013, com base em exame de ressonância
magnética. Respondeu a essa pergunta nos seguintes termos:

11. Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior? 

Data do exame complementar mais antigo apresentado.

O exame complementar a que refere o perito é o seguinte:

5. (...)

Ressonância magnética da coluna lombar (06/05/2013): espondilodiscopatia lombar. Hérnia
discal L4-L5 comprimindo as raízes, principalmente a esquerda.

A perícia judicial ocorreu em 8/3/19 (ev.21).

O perito fixou a DII em quase 6 anos antes da perícia.

Não obstante isso, a autora foi submetida a SETE perícias no INSS APÓS a DII fixada no
laudo judicial - ocorridas em 22/08/2013, 13/09/2013, 21/10/2013, 25/2/2014, 14/7/14,
28/12/15 e 16/11/17 -, sendo que em SEIS delas o INSS concluiu que a autora estava apta
para o trabalho; e em apenas uma (a de 25/2/14) reconheceu-se que houve incapacidade,
mas por curtíssimo período (de 28/1/14 a 25/2/14,cf. ev.6-rsc2, p.7).

Nessa linha, considerando que o perito do Juízo pautou-se em apenas um exame de
tomografia para fixar a DII em 2013, ao passo que em SEIS perícias administrativas - todas
posteriores à DII fixada no laudo judicial - o INSS afirmou haver aptidão laboral (ocasiões em
que houve exame físico do segurado), afasto a DII fixada pelo perito do Juízo.

O perito do Juízo reconheceu haver incapacidade temporária para a atividade habitual
declarada (faxineira).

Ou seja: visualizou a possibilidade de recuperação. Estimou prazo de 3 meses para melhora.

A autora recolheu até 30/9/18. Na data da perícia, mantinha a qualidade de segurado.

O recurso deve ser provido em parte.

Fixo a DIB na data da perícia judicial.

Por razão de segurança jurídica - já que a sentença garantiu que não haveria cessação sem
prévia perícia - a DCB deve ser fixada em 45 dias após a sessão de julgamento, a fim de que
se viabilize à parte o direito de pedir prorrogação, caso entenda necessário.

Fixo a DCB em 2/12/19.

III.      Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o
INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA com DIB em 8/3/2019 e  DCB em 2/12/19. 

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353263v15 e do código CRC 92043034.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5010298-73.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANA LUIZA EVARISTO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353264v3 e do código CRC 860a9fee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5011102-41.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADELINO JOSE DEGASPERI (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar
AUXÍLIO-DOENÇA, desde 15/8/2018, mantendo-se o benefício até a conclusão do programa
de reabilitação profissional.

No recurso, o recorrente aduziu o que segue:

II – DA DA PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO 

A sentença reconheceu a coisa julgada relativa ao requerimento administrativo de 2012, tendo
em vista a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos no processo n. 0001027- 51.2013.4.02.5050/01. 

Apesar de a perícia fixar a incapacidade em tempos remotos, novo requerimento
administrativo foi feito apenas em 2018, QUANDO A PARTE AUTORA JÁ NÃO TINHA MAIS
QUALIDADE DE SEGURADA. A incapacidade não pode ser reconhecida na DII fixada pelo
perito, ante a coisa julgada. Apenas a partir do novo requerimento é que se pode discutir a
incapacidade, que não pode abranger os fatos narrados antes da DER de 2018. 

Os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de
doenças, lesões ou invalidez, encontram-se previstos na Lei nº 8.213/91, nos artigos 42 e 59,
respectivamente, dependendo da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva. 

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, se extrai os requisitos necessários ao
gozo dos benefícios, são eles: 

1. qualidade de segurado; 

2. carência ao benefício: 12 (doze) contribuições mensais, se for o caso; 

3. incapacidade temporária ou parcial (auxílio-doença) ou permanente e total, ou seja, que o
segurado se apresente insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez).

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença retroativo
a agosto de 2018.
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O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/624.390.514-8, formulado em
15/8/2018, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO7).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou osteoartrose no quadril
direito (quesito 3, evento 24). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade
habitual de pedreiro  (quesitos 6-7). Atestou limitação para agachar, pegar peso superior a
cinco quilos, subir e descer escadas (quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para
o trabalho (quesito 13). Considerou viável reabilitação profissional na função de porteiro.

O INSS alegou que "existência de COISA JULGADA em relação ao que restou decidido no
processo nº 0001027-51.2013.4.02.5050/01 com mesmas partes, causa de pedir e pedido.
Vejamos. No processo anterior, o INSS havia sido condenado pelo 1º Juizado Especial Federal
da Seção Judiciária do Espírito Santo  a conceder o benefício de auxílio-doença a partir da
datada realização da perícia judicial, em 05/07/2013. Contudo, houve reforma pela Egrégia
2ª Turma Recursal do Espírito Santo que assim decidiu: (...).  Destarte, a concessão do NB
31/6038335360 foi anulada por força da decisão em destaque de modo que não serve para fins
de manutenção da qualidade de segurado.  O mérito dessa decisão foi impugnado via Recurso
Extraordinário pelo autor, porém tal recurso não foi admitido pela Presidência da TR e o
mesmo não interpôs Agravo contra essa decisão de modo que tal matéria transitou em
julgado. Frise-se que o processo ainda tramita apenas para definir se o autor será obrigado a
devolver os valores recebidos indevidamente a título de tutela antecipatória posteriormente
revogada. Portanto, preliminarmente o INSS arguir a COISA JULGADA quanto à discussão
sobre a possibilidade de concessão de benefício por incapacidade desde 2012/2013. Por outro
lado, se restou definido na ação anterior a ausência de direito ao benefício desde 2012/2013 e
se o autor não efetuou novos recolhimentos, o benefício requerido em agosto de 2018 também
não pode ser concedido PELA PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO" (evento 28,
PET2).

No Processo nº 0001027-51.2013.4.02.5050/01, instaurado em 2013, o autor pediu a
condenação do INSS a conceder o auxílio-doença requerido em 14/9/2012. A Turma Recursal
reformou a sentença condenatória e julgou improcedente o pedido com base das seguintes
premissas (evento 28, OUT1):

que o autor recebeu auxílio-doença (NB 545.778.908-6) no período de 23/08/2010 a
22/11/2011 e não realizou recolhimento algum para o Regime Geral da Previdência
Social a partir de então;

que o autor perdeu a qualidade de segurado em 16/01/2013;

que o autor não juntou documento hábil a comprovar a existência de incapacidade
laborativa na data do requerimento administrativo, em 14/09/2012, tendo ajuizado a
presente ação somente em 11/04/2013, após perder a qualidade de segurado, em
16/01/2013 e as perícias administrativas não reconheceram a existência de
incapacidade laborativa em 23/04/2012 e 04/10/2012.

A Turma Recursal, com base no conjunto probatório então formado, considerou que não ficou
confirmada nem a incapacidade nem a capacidade para o trabalho na data do requerimento
administrativo. Com base na distribuição do ônus da prova, decidiu que o autor não estaria
incapacitado para o trabalho na data do requerimento administrativo, em 14/9/2012. Também
decidiu que, quando ficou provada em juízo a incapacidade para o trabalho, em 2013, a perda
da qualidade de segurado já estava consumada.
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O acórdão prolatado no Processo nº 0001027-51.2013.4.02.5050/01 transitou em julgado,
formando coisa julgada. A coisa julgada impede a rediscussão da legitimidade do
indeferimento do requerimento administrativo formulado em 14/9/2012.

No presente processo, o autor pretende a concessão de auxílio-doença requerido em agosto de
2018. Não há identidade de pedidos. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi
decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, § 4º, do CPC). Uma ação é idêntica à
outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2º,
do CPC). A ausência de identidade frustra a caracterização da coisa julgada.

Ressalto também que não fazem coisa julgada "os motivos, ainda que importantes para
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença" (art. 504, inciso I, do CPC/2015). Por
isso, a motivação exposta no acórdão transitado em julgado no Processo nº 0001027-
51.2013.4.02.5050/01, no sentido de que não ficou provada incapacidade para o trabalho
desde setembro de 2012, não vincula a valoração da prova no persente processo. E, ao
contrário do que aconteceu no Processo nº 0001027-51.2013.4.02.5050/01, no presente
processo surgiu elemento de prova capaz de demonstrar que havia incapacidade para o
trabalho em 2012: o perito do juízo atestou que uma radiografia datada daquele ano
confirmava osteoartrose de quadril (quesitos 10 e 11, evento 24).

Em 2012, o autor era segurado da Previdência Social. O autor recebeu o auxílio-doença
31/545.778.908-6 no período de 23/8/2010 a 22/11/2011 (evento 3). Por isso, o autor tinha a
garantia de manutenção da qualidade de segurado até 15/1/2013. Na data do início da
incapacidade, o autor era segurado da Previdência Social.

O autor alegou que (evento 36):

O perito confirmou que a incapacidade do autor para a atividade habitual é definitiva, mas
considerou viável a reabilitação profissional.

As condições pessoais ainda não permitem descartar de forma absoluta a viabilidade da
reabilitação profissional. O autor, nascido em 10/9/1968, tem 50 anos de idade. Essa idade
não constitui embaraço absoluto para a reinserção no mercado de trabalho. O grau de
instrução do autor é de ensino fundamental completo (quesito 1, evento 24). O autor não
necessariamente precisará frequentar curso para elevar o grau de escolaridade para ter
acesso a ocupações compatíveis com suas limitações.

A reabilitação profissional deve ser tentada. Por enquanto, o autor não tem direito à
aposentadoria por invalidez, apenas ao auxílio-doença. Tem direito a receber o auxílio-doença
ao menos até ser reabilitado para o exercício de outra atividade, consoante dispõe o art. 62 da
Lei nº 8.213/91.

O autor tem direito ao auxílio-doença NB 31/624.390.514-8 desde a data do requerimento
administrativo, em 15/8/2018.
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De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. Deixo de
estipular a DCB, porque a incapacidade para a atividade habitual é definitiva e porque o
autor deverá ser submetido à reabilitação profissional.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB
31/624.390.514-8 desde 15/8/2018, mantendo o pagamento do benefício até a conclusão do
programa de reabilitação profissional.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: pedreiro                             

Data de nascimento: 10/9/1968                                 

Grau de escolaridade: ensino fundamental completo (Evento 24 - LAUDO1)

2.  Conforme o resumo efetivado na sentença, nos autos da ação anterior (nº 0001027-
51.2013.4.02.5050/01), o autor pediu a condenação do INSS a conceder o auxílio-doença
requerido em 14/9/2012; a 2ª TR-ES reformou a sentença condenatória e julgou improcedente
o pedido com base das seguintes premissas (evento 28, OUT1): (i) que o autor recebeu
auxílio-doença (NB 545.778.908-6) no período de 23/08/2010 a 22/11/2011 e não realizou
recolhimento algum para o Regime Geral da Previdência Social a partir de então; (ii) que o
autor perdeu a qualidade de segurado em 16/01/2013; (iii) que o autor não juntou documento
hábil a comprovar a existência de incapacidade laborativa na data do requerimento
administrativo, em 14/09/2012, tendo ajuizado a presente ação somente em 11/04/2013, após
perder a qualidade de segurado, em 16/01/2013 e as perícias administrativas não
reconheceram a existência de incapacidade laborativa em 23/04/2012 e 04/10/2012.

A afirmação da inexistência de incapacidade na DER de 2012; e a consequente perda da
qualidade de segurado em 16/1/13 são elementos que, a meu sentir, produziram coisa julgada
material. 

No recurso o INSS argumentou que "Apesar de a perícia fixar a incapacidade em tempos
remotos, novo requerimento administrativo foi feito apenas em 2018, QUANDO A PARTE
AUTORA JÁ NÃO TINHA MAIS QUALIDADE DE SEGURADA."

Ocorre que até a 2ª TR-ES, nos autos nº 0001027-51.2013.4.02.5050/01, prover o recurso do
INSS e reformar a sentença, o autor passou considerável período de tempo recebendo
benefício, por força da liminar concedida pelo 1º JEF.
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Com efeito, recebeu o benefício de 05/07/2013 até 01/05/2016 (ev.13-rsc1), quando então o
mesmo foi revogado, também por força de ordem judicial.

Durante o período em que o autor recebia benefício, ele é legalmente impedido de trabalhar,
visto que o pagamento do benefício supõe a incapacidade para desempenhar o trabalho ou
função habitual (artigo 59 da Lei 8213/91). 

Mesmo sem poder trabalhar por conta da incapacidade de fato, poderia o autor recolher como
facultativo, visando manter a qualidade de segurado.  Contudo, não faz sentido recolher
contribuição quando se está em gozo de benefício, porque não se perde a qualidade de
segurado enquanto o benefício está sendo pago (artigo 15, I, da LBPS).

Logo, no longo intervalo em que o autor recebeu benefício, por critério de boa-fé objetiva -
visto que estava legalmente impedido de trabalhar (o que poderia ser considerado fraude) e
não fazia qualquer sentido recolher contribuição (porque quem recebe benefício mantém a
qualidade de segurado por força de disposição legal) - deve-se fixar que o autor manteve a
qualidade de segurado.

No que refere ao período posterior a 1/5/16 (dcb), o autor não perdeu a qualidade de segurado
porque há prova de que estava incapaz (o laudo pericial afirmou que a DII se deu em 2012 e
durava até a data da perícia, cf. ev.24, resposta n.10).

Por conseguinte, quando da DER - que corresponde à DIB fixada na sentença (15/8/18) - o
autor era segurado.

Pelo exposto, mantenho a conclusão da sentença, não obstante divirja da fundamentação nela
declinada.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353257v10 e do código CRC 9781c16f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5011102-41.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADELINO JOSE DEGASPERI (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353258v2 e do código CRC a1f4342c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5004014-49.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARMEN SHEILA CAMARGO (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE DCB.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
restabelecer o auxílio-doença NB 31/615.449.636-6 desde a cessação, em 8/5/2017, mantendo
o pagamento do benefício pelo menos até  27/8/2019. Pretende a parte autora, no recurso, a
manutenção do benefício por prazo indeterminado. No recurso, a parte autora aduziu o que
segue:

Realizada perícia médica, ficou constatado que a parte autora se encontra incapacidade para
suas atividades laborativas sem previsão de recuperação.

(...)

Por tanto NÃO se deve fixar uma data específica para a cessação do benefício, posto que tal
determinação significaria instituir uma alta automática do benefício, independente da
verificação da recuperação do segurado, que, no caso em tela, certamente irá levar mais do
que a data estipulada em sentença.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença desde
8/5/2017 com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, com renda majorada em
25% por necessidade de assistência permanente de terceiros. Subsidiariamente, requereu a
concessão de auxílio-acidente.

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/615.449.636-6 no período de 8/8/2016 a 8/5/2017
(evento 2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou fratura no tornozelo
direito, com possível lesão de sindesmose e abertura da pinça medial (quesito 4, evento 13).
Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de costureira
porque está com fortes dores no tornozelo direito secundárias à sequela de fratura (quesitos 6-
7). Atestou limitação para deambular por longas distâncias ou longos períodos, subir escadas,
usar o pedal da máquina de costura (quesito 8). Concluiu que a incapacidade é de duração
indefinida (quesito 12). O perito nao conseguiu estimar o tempo necessário para que a autora
se recupere, alegou que "a enfermidade possui distintos prognósticos nos distintos pacientes, e
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independe da modalidade de tratamento realizado" (quesito 15), mas cogitou que a
autora pode se beneficiar de tratamento com fisioterapia ou tratamento medicamentoso
(quesito 14).

A autora não aceitou a proposta de acordo apresentada pelo INSS (evento 27). O INSS não
apresentou impugnação específica ao laudo pericial e requereu a improcedência do pedido
(evento 30). 

O perito examinou a autora em 27/8/2018 (evento 5) e estimou o início da incapacidade para
o trabalho há aproximadamente um ano e dois meses (quesito 10). Na data da cessação do
benefício, em 8/5/2017, a autora estava incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/615.449.636-6 desde a
cessação, em 8/5/2017.

A autora não tem direito à aposentadoria por invalidez porque o perito negou que a
incapacidade para o trabalho seja definitiva (quesito 16).

A autora também não tem direito ao acréscimo de 25% por necessidade de assistência
permanente de terceiros, porque essa vantagem só pode ser deferida aos beneficiários de
aposentadoria por invalidez e também porque o perito necessidade de assistência permanente
de terceiros. 

A autora manifestou-se sobre o laudo pericial (evento 23). Alegou que:

O arbitramento da data de cessação do benefício é uma imposição legal, pois, de acordo com
o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017), “sempre que
possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo,
deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. A estipulação da data de
cessação do benefício não necessariamente significa que o auxílio-doença terá de ser cessado
na data aprazada. O INSS somente poderá cessar o auxílio-doença se o autor não formular
pedido de prorrogação. Se a autora ainda se considerar incapacitada para o trabalho na
iminência de ser atingida a DCB, poderá formular o pedido administrativo de prorrogação do
auxílio-doença e o benefício terá de ser mantido ao menos até a que a nova perícia
administrativa seja realizada. Não há fundamento lega para obrigar o INSS a manter o
auxílio-doença por tempo indeterminado, como quer a autora.
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O perito não conseguiu antever um prazo para a superação da incapacidade para o trabalho,
mas considerou possível que a autora obtenha sucesso no tratamento se for submetida a
tratamento fisioterápico, medicamentoso e até cirúrgico, de acordo com a avaliação do
médico assistente. Para que a autora tenha tempo de desenvolver o tratamento a ser proposto
pelo médico assistente, arbitro a DCB em doze meses a partir do exame pericial, ou seja, em
27/8/2019.

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho
na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação, requerer a
prorrogação do benefício por telefone (Central 135), ou na Agência da Previdência Social
mantenedora ou pela Internet
(https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb). Se a parte autora não
apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício nos 15 dias que antecederem a
DCB, o INSS poderá cessar o benefício.

...

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer o
auxílio-doença NB 31/615.449.636-6 desde a cessação, em 8/5/2017, mantendo o pagamento
do benefício pelo menos até  27/8/2019.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE DCB

A parte autora pretende que não se fixe DCB, apesar dos termos dos §§ 8º e 9º
do artigo 60 da Lei 8.213/91. Os dispositivos referidos foram incluídos na Lei 8.213/91 pela
Lei 13.457/2017 (resultado da conversão da Medida Provisória n. 767/2017) e têm a seguinte
dicção:

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após
o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-
doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

Sobre a fixação de DCB, a sentença dispôs o seguinte:

O arbitramento da data de cessação do benefício é uma imposição legal, pois, de acordo com
o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017), “sempre que
possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo,
deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. A estipulação da data de
cessação do benefício não necessariamente significa que o auxílio-doença terá de ser cessado
na data aprazada. O INSS somente poderá cessar o auxílio-doença se o autor não formular
pedido de prorrogação. Se a autora ainda se considerar incapacitada para o trabalho na
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iminência de ser atingida a DCB, poderá formular o pedido administrativo de prorrogação do
auxílio-doença e o benefício terá de ser mantido ao menos até a que a nova perícia
administrativa seja realizada. Não há fundamento lega para obrigar o INSS a manter o
auxílio-doença por tempo indeterminado, como quer a autora.

O perito não conseguiu antever um prazo para a superação da incapacidade para o trabalho,
mas considerou possível que a autora obtenha sucesso no tratamento se for submetida a
tratamento fisioterápico, medicamentoso e até cirúrgico, de acordo com a avaliação do
médico assistente. Para que a autora tenha tempo de desenvolver o tratamento a ser proposto
pelo médico assistente, arbitro a DCB em doze meses a partir do exame pericial, ou seja, em
27/8/2019.

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho
na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação, requerer a
prorrogação do benefício por telefone (Central 135), ou na Agência da Previdência Social
mantenedora ou pela Internet
(https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb). Se a parte autora não
apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício nos 15 dias que antecederem a
DCB, o INSS poderá cessar o benefício.

Haverá situações em que será inviável aplicar os § § 8º e 9º do art. 60 da Lei
8.213/91.

Isso ocorrerá, por exemplo, quando o médico afirma que será necessário
tratamento cirúrgico para readquirir a capacidade laborativa e o segurado, querendo submeter-
se à cirurgia – caso não queira, não se poderá obrigá-lo a submeter-se (artigo 101 da Lei
8.213/91) – ficará incapacitado enquanto a mesma (a cirurgia) não lhe for disponibilizada
pelo SUS. Ora: onde o e quando o SUS viabilizará tal cirurgia configura evento futuro e
incerto, de modo que o auxílio-doença, em tal circunstância, não poderá ficar restrito ao fator
temporal de 120 dias, mas sim à superveniência de um evento material e concreto: a
realização de uma cirurgia bem sucedida.

Contudo, na generalidade dos casos, será viável aplicar os § § 8º e 9º do art. 60
da Lei 8.213/91.

O caso concreto não retrata hipótese excepcional.

O perito detectou que a autora porta dor em tornozelo direito. Concluiu que a
incapacidade é temporária, mas de duração indefinida, pois a recuperação é
imprevisível, que a incapacita para o exercício de suas atividades laborativas habituais de
costureira.

A perícia, realizada em 27/8/2018 (Evento 13 - LAUDO1), atestou que
a enfermidade em questão possui distintos prognósticos nos distintos pacientes, e independe
da modalidade de tratamento realizado. Alguns indivíduos podem nunca apresentar melhora
e outros podem apresentar melhora parcial/total. O procedimento cirúrgico pode vir a ser
necessário, de acordo com a avaliação do médico especialista assistente. 

Como o laudo retratou um quadro de patologia ortopédica incapacitante que não
se afigura complexo e tampouco imputou necessidade - mas apenas possibilidade - de haver
cirurgia para que haja recuperação da capacidade laboral, deve ser fixada DCB.
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Nesse ponto, a DCB fixada na sentença deve ser mantida, tendo em vista o
disposto no § 8º do art. 60 da Lei 8213/91.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa
(artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353273v7 e do código CRC f1596b71.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5004014-49.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARMEN SHEILA CAMARGO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353274v2 e do código CRC 529358e5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5015212-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROSANGELA DE SOUZA MORAES (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A autora pleiteou a presente demanda visando a obtenção do benefício que foi cessado na data
22/02/2018. Destaca-se que a autora sofre com as seguintes mazelas incapacitantes: CID 10
F33.1 = Transtorno depressivo recorrente; CID 10 F44.1 = Fuga Dissociativa, CID 10 F 44.7
= Transtorno dissociativo misto, o que dificulta sua possibilidade de trabalhar. Ademais, sua
atividade laboral anterior à patologia exigia grandes esforços físicos, já que laborava como
empregada, o que hoje já não é possível, por conta de seus problemas psiquiátricos e por
sentir tonturas as quais a leva a constantemente sofrer quedas. A autora possui ensino técnico
completo, mora sozinha, trabalhou apenas como empregada e técnica bibliotecária e possui
como renda R$ 1.303,62. O recebimento do benefício pleiteado permitiria que vivessem com o
mínimo de dignidade que todo ser humano merece, afinal, não se pode dizer que alguém
viveria de forma digna recebendo apenas o valor descrito acima com tantas patologias graves
que possui. 

2- FUNDAMENTAÇÃO 

Deste modo, inconformado com o decisium supracitado, postula a Autora a sua reforma, uma
vez que o nobre juízo desconsiderou os laudos emitidos por médicos especialistas que fazem o
acompanhamento do Requerente e se baseou somente na perícia judicial. Assim, o
entendimento do STJ encontra-se pacificado no seguinte sentido:   ...

Com isso, observa-se que conforme o entendimento do STJ o juiz não está vinculado ao laudo
pericial judicial, podendo se basear através dos amplos laudos de Controle interno DPU (PAJ
2017/017-04492) médicos particulares que fazem o acompanhamento da Autora. Além disto,
deve-se analisar os aspectos sociais da autora, que demonstra viver em dificuldades. Pelo
exposto, considerando a possibilidade de utilização dos amplos laudos médicos particulares e
a não vinculação ao laudo pericial judicial, devendo também considerar os aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais, há de se alterar a r. sentença de origem.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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Cuidam os presentes autos de Ação Previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão do benefício de auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38, da Lei 9.099/95.

I. Fundamentação

A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem para a sua concessão a qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si
quanto à natureza da incapacidade, devendo ser concedida a aposentadoria quando verificada
a incapacidade total, definitiva e absoluta do segurado, ou seja, o segurado deve estar
inválido, de forma irreversível, para todo e qualquer exercício de atividade laboral. Por sua
vez, o auxílio-doença exige que a incapacidade seja relativa ou temporária, porém sempre
total, uma vez que seu grau deve atingir um nível tal que impossibilite exercício da atividade
laboral habitual do segurado.

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para concessão do
benefício pleiteado, foi designada a produção de prova médica-pericial.

Cabe tecer algumas considerações sobre o exame pericial.

 Prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos autos, cuja
aferição exija conhecimento técnico especial. Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é
o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e
com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí
chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são
confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como
mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes.” (Instituições de
Direito Processual Civil, Editora Malheiros, 2001. v. III, p. 584).

Consoante inteligência do art. 479 do CPC (Lei nº 13.105/2015), o juiz apreciará o laudo
pericial, nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal, podendo, inclusive, desconsiderar as
suas conclusões, fundamentadamente, considerando, sobretudo, o método utilizado pelo perito.
Não é esta, contudo, a hipótese dos autos. Estando o laudo em devida forma, coeso e
fundamentado, e sendo o mesmo, em princípio, imparcial, devem prevalecer as suas
constatações de índole técnica.

Traçados os esclarecimentos necessários, passo à verificação do cumprimento de seus
requisitos pela parte autora.

I.I - Da incapacidade laboral

O laudo pericial produzido por médico especialista em medicina do trabalho, apresentado no
evento 14, aponta no sentido de que a autora apresenta depressão recorrente e epilepsia
recorrente. No entanto não apresentou documentação médica comprovando objetivamente
descompensação limitante recente. O perito judicial afirmou que do ponto de vista médico
ocupacional não foram encontrados elementos técnicos de convicção que corroborem com a
existência de limitação para desempenho da atividade habitual. Apesar da resposta irregular
durante os testes para vertigem, nos demais momentos do exame, não apresentou sinais ou
sintomas de vertigem, não apresentou queixa compatível, não apresentava nistagmo, não
comprovou tratamento específico ou atendimento emergencial por esse motivo. Concluiu que
não há incapacidade atual.
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No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os
demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Com efeito, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo probatório
coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o atestado pelo
médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias geram a
incapacidade do requerente para o trabalho.

Mesmo diante da divergência entre os atestados médicos apresentados pela parte autora e a
prova pericial, não há no presente caso qualquer vício capaz de invalidar o laudo pericial.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito
Santo: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa da parte autora, sua
pretensão não encontra amparo na legislação pátria, sendo a improcedência do pleito autoral
medida que se impõe.

Saliento que, instada a se manifestar sobre o laudo pericial, a parte autora alegou, no evento
24, que juntou aos autos laudo médicos atestando sua incapacidade. Afirmou que sua
patologia precisa ser avaliada por especialista em psiquiatria.

Forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente por uma das
partes equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, ao passo que o laudo pericial se
caracteriza como elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial e da
ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória.

A avaliação da aptidão para o trabalho é questão técnica que deve necessariamente ser
analisada por médico. Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na
especialidade médica pertinente à doença incapacitante da qual se queixa o segurado. Trata-
se, porém, de mera preferência. Salvo casos excepcionais, o médico inscrito no órgão de
classe competente tem habilitação técnica legal para opinar sobre questões de natureza clínica
afetas a qualquer especialidade. Não se tratando de quadro clínico complexo, a perícia
médica pode ser conduzida por médico de qualquer especialidade. O médico do trabalho tem
plenas condições de aferir a repercussão da depressão na aptidão laboral. Desnecessária nova
perícia com médico psiquiatra.

I.II - Da qualidade de segurado

Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de
segurado e à carência.             

II. Dispositivo

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de
mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

...

P.R.I.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 355



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 266/475

5015212-83.2018.4.02.5001 500000353253 .V15 JES10672© JES7027

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: auxiliar de biblioteca (cf. CTPS, ev.1-anexo2)                         

Data de nascimento:  25/7/1961                             

Grau de escolaridade: : Ensino médio completo + Curso técnico em biblioteconomia (Evento
14 - LAUDO1)

2.   A autora recebeu benefícios concedidos administrativamente; os dois mais recentes foram
nos seguintes períodos (ev.23-out1, p.3):

i) de 13/11/2015 a 29/2/2016;

ii) de 10/12/2017 a 22/2/2018.

Ingressou com a ação em 2018 pedindo o restabelecimento do benefício.

Aparentemente, refere-se ao benefício cessado em 22/2/18.

3.  A perícia do juízo, realizada em 15/01/2019, por médico do trabalho constatou que a
autora é portadora de depressão recorrente (F33) e no momento do exame encontrava-se com
humor deprimido, sem prejuízo de raciocínio, do juízo de realidade, da consciência ou da
atenção e sem limitações. Porém, concluiu pela ausência de limitação para o desempenho da
atividade habitual.

Registro que os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam
para comprovar que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do
benefício.

Após a DCB há apenas os atestados constantes do Ev.1-anexo3, fl. 8/10 e ev.1-anexo4,
fl.1; Atestado de Saúde Ocupacional no ANEXO 4 - fl. 7 (inapto para o retorno) e ev.14-
laudo2 (todos antes detalhados).

Passo à análise dos laudos posteriores à DCB (22/02/2018):

a) 1/10/18 (ev.1-anexo3, p.8) - ilegível.

b) 11/6/18 (ev.1-anexo3, p.10 e ev.1, anexo4, p.1): Laudo psiquiátrico avaliativo, realizado em
07/06/2018, a pedido da empregadora UNESC atesta que a paciente, ao exame psíquico,
apresentou poucos cuidados com a aparência, pequeno déficit cognitivo e outros sintomas
incapacitantes: prostração, anedonia, avolia, crises de ausência com perda da consciência,
prostração e ansiedade aumentada, mesmo em uso da medicação prescrita. Sugere outras
condutas necessárias ao tratamento da paciente e, em último caso, a internação em clínica
psiquiátrica por um prazo de 2 a 4 semanas. Conclui que a aposentadoria por invalidez seria
indicada, apenas, caso não se consiga obter um grau de melhora esperado após os recursos
indicados no  laudo. Afirma que há incapacidade temporária.
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c) 20/4/18 (ev.1-anexo4, p.7): Atestado de Saúde Ocupacional que atesta inaptidão para a
função que exerce.

O único laudo consistente é o de 11/6/18, que aponta a existência de incapacidade temporária
para o trabalho. A sua fundamentação é acurada. Aparentemente, não foi apresentado ao
INSS, visto que o último exame pericial administrativo que há nos autos ocorreu em 9/4/18
(ev.23-out1). O resultado desse exame está de acordo com a conclusão do médico do trabalho
em 20/4/18, que julgou a autora inapta para o retorno. 

Visto que a fundamentação do laudo de médico-assistente de 11/6/18 é consistente e está de
acordo com a de outro profissional (médico do trabalho que lavrou o ASO em 20/4/18);
considerando, ainda, que não há contrariedade entre esses documentos médicos e a perícia do
juízo, que somente foi realizada em 15/1/19 (quando o médico referiu-se ao momento do
exame); há elementos de prova bastantes para deferir o benefício desde o referido ASO e pelo
prazo de 120 dias, tendo em vista o critério previsto no § 9º do artigo 60 da Lei 8213/91, que
foi julgado válido pela TNU quando da resolução do tema 164.

III.      Conclusão.

Defiro o requerimento de concessão da gratuidade da justiça.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA com DIB em 20/04/2018 e DCB fixada em 17/08/2018.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353253v15 e do código CRC 30f7a71b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5015212-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROSANGELA DE SOUZA MORAES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353254v2 e do código CRC 6b36f211.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000057-25.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA TOMAZ (AUTOR)

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

VOTO

 

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Em seu recurso, a parte autora aduziu que:

Os laudos da autora/recorrente dão conta de que não tem condições de laborar, em
decorrência de problemas físicos. M..M JUIZES FEDERAIS, basta apenas observar os laudo
da autora e verão que de fato não tem condições de laborar. 

O laudo pericial CONFIRMOU AS LESÕES DA AUTORA, porém errou em afirmar que pode
a autora laborar.

Assim, a d. sentença merece ser reformada, pois, não proferiu a melhor decisão, pois,
comprovou a autora estar sem condições de laborar em decorrência de suas lesões físicas.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

O laudo pericial produzido por médico ortopedista, apresentado no evento 16, aponta no
sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial esclarece que a
parte autora apresenta artrose das articulações do pé esquerdo e do joelho direito

Acrescenta o expert, que a parte autora tem patologias degenerativas, sem sinais e sintomas
que justifiquem inaptidão para o labor. Desta forma, opina o expert pela inexistência de
incapacidade laboral.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado
possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-
se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado somente terá direito ao
benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que
impeça o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial
foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a realização da perícia
judicial.
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Vale dizer, por oportuno, que os atestados médicos apresentados se equiparam a mero parecer
de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões entre estes e o laudo do
perito do juízo deve ser resolvida em favor do último. Nesse sentido, leia-se o Enunciado nº 08
da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

É evidente que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova que vier a ser produzida nos
autos. O juiz pode valorar cada prova de acordo com seu convencimento pessoal, podendo,
inclusive, desconsiderar o laudo médico pericial.

Entretanto, essa atitude somente terá legitimidade quando se opuser ao laudo pericial todo um
arcabouço probatório capaz de indicar a incapacidade laboral do paciente, o que não restou
demonstrado nos autos.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: empregada doméstica                      

Data de nascimento:   25/07/1958                               

Grau de escolaridade: Ensino fundamental incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1 - Laudo8 e
Laudo9. 

2. Dos documentos médicos juntados pela autora, nenhum afirma incapacidade laboral e
justifica consistentemente a razão pela qual existiria tal incapacidade.

Por outro lado, o laudo pericial encontra-se suficientemente motivado. 

Em suma, a autora não produziu prova do fato constitutivo do direito que a parte autora
alegou ser titular. Por outro lado, há prova em sentido contrário (o laudo pericial).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Defiro o requerimento de concessão da
gratuidade da justiça, formulado no recurso. Custas e honorários pela autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95); a exigibilidade das
verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353313v4 e do código CRC 05f63f69.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000057-25.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA TOMAZ (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353314v2 e do código CRC 82d442b4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000728-26.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS DIAS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "Conceder o
benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora, desde
07/05/2013,..."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

2. PRELIMINAR: DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: da perda da qualidade de segurado em 16/12/2009   
  ...

Da análise dos autos, inclusive do CNIS, verica-se que o autor manteve alguns vínculos
até 31/10/2008 e não há prova material alguma de que se tornou segurado especial logo
após essa data, de modo que perdeu a qualidade de segurado em 16/12/2009.    ...

3.2- PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE

Da análise do CNIS verica-se que o autor manteve alguns vínculos até 31/10/2008 e não há
prova material alguma de que se tornou segurado especial após essa data, de modo que
perdeu a qualidade de segurado em 16/12/2009.

Essa prova somente foi apresentada com o contrato de parceria agrícola de agosto/2013 a
agosto/2016.

Contudo, como visto o perito fixou a DII em  01/06/2012 como reconhecido em sentença. 

Logo, o reingresso em agosto de 2013 é posterior a data de início da incapacidade.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 09-09-1960 

Profissão: Lavrador 
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Escolaridade: Fundamental

2.  A perícia judicial foi realizada em 24/4/19. O perito do Juízo afirmou que há incapacidade
desde maio de 2013.O perito apresentou a seguinte conclusão:

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o
Autor é portador de sequelas resultantes de “coxartrose direita” associado à
espondilodiscoatrose e cegueira do olho esquerdo. CID: M16.1/M51.9
A patologia osteoarticular é de origem degenerativa, progressiva e as sequelas irreversíveis,
sendo possível apenas ter os sintomas minorados clinicamente.
No estágio atual, a patologia provoca grave restrição funcional da coluna lombar, dos quadris
e do membro inferior direito, além de resultar em dor articular constante.  É possível afirmar
ainda que as sequelas incapacitam o Autor de forma definitiva para a função de Lavrador que
informou praticar e para qualquer outra que exija esforço físico, deambulação
ou permanência em posição ortostática constante. A incapacidade é parcial e permanente.  O
Autor se encontrava incapacitado, em razão das mesmas sequelas, quando teve seu pedido
de Benefício negado pelo Requerido em maio/2013.

3. O INSS alegou que: " o autor manteve alguns vínculos até 31/10/2008 e não há prova
material alguma de que se tornou segurado especial logo após essa data, de modo que
perdeu a qualidade de segurado em 16/12/2009. Essa prova somente foi apresentada com
o contrato de parceria agrícola de agosto/2013 a agosto/2016. Contudo, como visto o perito
fixou a DII em  01/06/2012 como reconhecido em sentença." 

Em primeiro lugar, o perito do Juízo fixou DII em maio de 2013; não em 1/6/12. Foi o perito
do INSS que, ao examinar o autor em 24/5/13, reconheceu incapacidade, mas fixou a DII em
1/6/12; razão pela qual o benefício foi indeferido não porque não se detectou incapacidade,
mas por falta da qualidade de segurado (ev.16-out1).

Em segundo lugar, o contrato de parceria foi subscrito em 28/2/13; homologado em 7/3/13; e
teve firma reconhecida em 16/7/13; ou seja: conquanto o reconhecimento de firma seja pouco
posterior à DII fixada, deu-se no mesmo ano e a formalização do contrato foi anterior.

O autor teve longo histórico de trabalho como trabalhador rural. O CNIS o comprova. Até o
ano de 2013, nunca havia requerido benefício por incapacidade (o próprio perito do INSS o
afirma no item "considerações"). Dentro de tal contexto, não há como presumir má-fé ou que
o contrato tenha sido feito em data posterior.

Por conseguinte, rejeito a alegação de falta de qualidade de segurado quando da DII fixada
pelo perito.

Por outro lado, ainda que houvesse nulidade na sentença, não há mais elementos de prova a
produzir; por argumentação, o julgamento poderia ser concluído já na TR-ES (§3º do art.
1013 do CPC).    

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353299v7 e do código CRC f835deb3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 357



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 276/475

5000728-26.2019.4.02.5002 500000353300 .V2 JES10672© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5000728-26.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS DIAS (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353300v2 e do código CRC b29a7e16.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5009479-39.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA CRISTINA MARCENA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Ao proferir a r. sentença, o MM Juiz baseou-se por completo no laudo médico pericial, o qual
é manifestamente nulo por ter infringido os requisitos de validade da perícia judicial descritos
no artigo 473 do CPC.

O inciso III acima transcrito diz que o perito deve indicar o método utilizado, esclarecendo-o e
demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da
qual se originou. Entretanto, observa-se no laudo pericial que o expert não cumpriu a referida
norma, pois, ao responder ao quesito n.º 04, limitou-se apenas a citar os nomes dos testes
aplicados, porém, sem comprovar que os mesmos são predominantemente aceitos e praticados
pelos especialistas da área de conhecimento que envolve o objeto da perícia.

Já o inciso IV do art. 473 exige que o perito apresente respostas conclusivas a todos os
quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

Contudo, observa-se que esta regra foi flagrantemente violada pelo i perito, visto que não
respondeu nenhum dos quesitos arrolados pelo autora na petição inicial.

(...)

Como se vê, os laudos emitidos em 28/03/2018 e 15/06/2018 atestam que a Recorrente
encontrava-se sob tratamento fisioterapêutico por tempo indeterminado. 

Já o laudo elaborado em 11/05/2018 descreve que a Recorrente padece de alterações
degenerativas nos seguintes segmentos da coluna vertebral: L4- L5-L5-S1. 

Por fim, o laudo de 22/08/2018 assevera que a Recorrente sofre de lombalgia crônica e
poliartralgia, estando sem condições laborativas. 

Desta feita, é inconteste que a Recorrente permanecia enferma e incapacitada para o trabalho
em 29/03/2018, data em que ocorreu a indevida cessação do auxílio-doença previdenciário

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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...    Na ação em tela, a parte autora busca a condenação do INSS ao restabelecimento do
auxílio-doença NB 611.574.481-8, DCB 29.03.2018 (evento 9 - documento 4), ao argumento
de que não possui capacidade para exercer sua função habitual de costureira, por padecer, em
resumo, de patologia ortopédica (lombalgia crônica, dor lombar baixa e artrose).

...

In casu, em perícia realizada em 14.03.2019 (evento 25), o perito nomeado pelo Juízo, Dr.
Thiago Maraboti Friques, médico especialista em ortopedia, diagnosticou patologia
degenerativa da coluna lombar sem comprometimento foraminal e rotura do LCA antiga e
meniscal (quesito 3). 

Asseverou o perito, todavia, que a autora não apresenta limitação funcional para o exercício
de sua atividade laborativa habitual de costureira, estando apta para desempenhá-la (quesitos
6, 7 e 8).

Inconformada com esta conclusão pericial, a autora apresentou a petição do evento 34,
aduzindo, em resumo, a contradição da conclusão da perícia judicial com os laudos médicos
particulares anexados aos autos. Alegou, ainda, a nulidade do laudo pericial, ao argumento de
que o perito não indicou o método utilizado para chegar à conclusão exposta em seu parecer.

A impugnação, todavia, não merece acolhimento, porquanto o laudo pericial não precisa ser
mais detalhado, na medida em que nos juizados especiais os atos processuais são regidos pela
simplicidade e pela informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Vale ressaltar que a presença de doença ou lesão não caracteriza, por si só, o direito ao
benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a
incapacidade que esta doença ou lesão provoca no trabalho habitual do segurado, realidade
que não foi verificada na demanda sob exame. Com efeito, o perito reconheceu ser a autora
portadora de doenças, conforme exames analisados, contudo não constatou limitações
funcionais suficientes para impedir o desempenho de sua atividade habitual.

Os laudos/exames particulares não são capazes de invalidar a conclusão apresentada a partir
da perícia judicial, pois o atestado médico particular equipara-se a mero parecer de assistente
técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer
do perito do juízo. 

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo dispõe que “o laudo
médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. 

Convém assinalar que a declaração emitida por fisioterapeuta no sentido de que a autora
realiza tratamento de fisioterapia vascular por tempo indeterminado não comprova
inequivocamente a existência de sintoma incapacitante (evento 1 - documento 9).

Assim, acato a conclusão do laudo médico judicial, por entender que o mesmo, além de
confirmar a conclusão do laudo administrativo, foi realizado de forma regular e com
profissional com capacidade técnica para apreciar as patologias apresentadas.

Desta forma, não tendo sido constatada a incapacidade laboral alegada na peça de ingresso,
inviável a concessão do benefício postulado, nada restando ao Juízo senão afastar a pretensão
autoral.

Dispositivo:
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Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito
da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da
Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: costureira                            

Data de nascimento: 29/06/1965                                  

Grau de escolaridade: Ensino fundamental completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Laudos emitidos em
28/03/18 e 15/6/18 por fisioterapeuta atestando que a autora encontra-se em atendimento
fisioterápico por tempo indeterminado para tratamento de fisioterapia vascular.

2. A perícia do juízo, realizada em 14/03/2019, por especialista em ortopedia, constatou que a
autora é portadora de patologia degenerativa da coluna lombar sem comprometimento
foraminal + rotura do LCA antiga e meniscal. Contudo, concluiu que, naquele momento, não
havia dados técnicos que justificassem a inaptidão para a função habitual de costureira.

O laudo pericial mostra-se bem fundamentado, tendo o expert feito minuciosa avaliação física
na autora, não se restringindo a questionamentos e à análise de documentos médicos. 

Observa-se que o perito fez inspeção detalhada na coluna lombar, mão e joelho da autora,
incluindo vários testes referidos no respectivo laudo.

Não prospera, portanto, a alegação de nulidade do laudo ventilada pela recorrente. A perícia
cumpriu a sua função, qual seja, detectar a doença e verificar a existência ou não de
incapacidade laborativa.

3. Nota-se que após a DCB, em 29/03/2018, há apenas o laudo anexado ao Evento 1 -
LAUDO 8, emitido em 11/5/18 por médico ortopedista que, por sua vez refere, apenas, que a
autora é portadora de alterações degenerativas e protusão discal, sem dizer nada a respeito da
suposta incapacidade para o trabalho.

4. Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353265v7 e do código CRC 0d9f27eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5009479-39.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA CRISTINA MARCENA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353266v2 e do código CRC 743601c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5003296-49.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANETE VIEIRA DA SILVA BALBINO (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PENDÊNCIA DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO
GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA
TUTELA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA.
CABIMENTO, APÓS DECURSO DO PRAZO FIXADO. VALOR
DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

1. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que o condenou a conceder benefício
previdenciário à parte autora, sem fixação de DCB, deferindo a medida antecipatória de tutela
e fixando o prazo de trinta dias para implantação do benefício, sob pena de multa de 500 reais
por dia de atraso.

O recorrente alega que é indevido o afastamento da aplicação da lei
previdenciária (§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91), eis que a sistemática de fixação
prévia da DCB com possibilidade de pedir prorrogação em caso de manutenção da
incapacidade restou validada em sessão de 19/4/2018 pela TNU. Sustenta que o Min. Luiz
Fux proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo, até a publicação do acórdão a ser proferido
pelo Supremo Tribunal Federal, aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE
(Tema 810/STF), bem como alega a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte,
sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de cumprir
a obrigação de fazer espontaneamente. Diz que o prazo previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº
8.213/91 para cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17 da Lei
nº 10.259/2001 é de 60 dias. Sustenta que a multa no montante fixado acarretará o
enriquecimento sem causa de apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros.
Menciona a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reforma da sentença para que
(i)   seja fixada DCB; (ii) seja fixada a TR como índice de correção monetária; (iii) seja
fixado o prazo de 45 dias para cumprimento da tutela, com revogação da multa cominada; ou
(iv) caso mantida a multa, seja reduzido o respectivo valor. 

2. Fundamentação.

2.1. DCB.
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O INSS pretende que se fixe DCB nos termos dos §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei 8.213/91. Os
dispositivos referidos foram incluídos na Lei 8.213/91 pela Lei 13.457/2017 (resultado da
conversão da Medida Provisória n. 767/2017) e têm a seguinte dicção:

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após
o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-
doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

Sobre a não fixação de DCB, a sentença dispôs o seguinte:

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, ssegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se oaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.

...”

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164):

"Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a
matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem
os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º
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13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses
casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o
segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica."

 

Haverá situações em que será inviável aplicar os § § 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91.

Isso ocorrerá, por exemplo, quando o médico afirma que será necessário tratamento cirúrgico
para readquirir a capacidade laborativa e o segurado, querendo submeter-se à cirurgia – caso
não queira, não se poderá obrigá-lo a submeter-se (artigo 101 da Lei 8.213/91) – ficará
incapacitado enquanto a mesma (a cirurgia) não lhe for disponibilizada pelo SUS. Ora: onde o
e quando o SUS viabilizará tal cirurgia configura evento futuro e incerto, de modo que o
auxílio-doença, em tal circunstância, não poderá ficar restrito ao fator temporal de 120 dias,
mas sim à superveniência de um evento material e concreto: a realização de uma cirurgia bem
sucedida.

Contudo, na generalidade dos casos, será viável aplicar os § § 8º e 9º do art. 60 da Lei
8.213/91.

O caso concreto não retrata hipótese excepcional.

O perito detectou que a autora porta entesopatia do membro inferior não especificada (CID
M76.9) e transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve (CID F33.0), que a incapacita
de forma total e temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais. Afirma
o i. perito que a autora encontra-se inapta provavelmente desde 02/01/2018 (de acordo com
laudo do INSS desta data).

A perícia, realizada em 28/02/2019 (Evento 15 - LAUDO1), atestou que a parte autora realiza
tratamento médico, mas o seu prazo de duração é indeterminado. Disse que não há previsão
de tratamento cirúrgico. Afirmou que o tempo estimado do tratamento para que o periciado
tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual é de seis meses.

Já se esgotou o prazo referido na perícia.

Como há necessidade em fixar DCB e tendo em vista a necessidade de prover segurança
jurídica (visto que a sentença não a fixou), fixo a DCB em 45 dias após o julgamento
desse recurso.

2.2. Da correção monetária

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
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“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior
expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução em
Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; §
4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão
definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
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débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

2.3. Da multa para cumprimento da medida antecipatória da tutela

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na
sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir
do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que o prazo de 45 dias
previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento do benefício
concedido administrativamente e o prazo de 60 dias previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001
é para o pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante requisição de
pagamento, quando não for o caso de expedição de precatório.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii)
ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida antecipatória, bem como
(iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo a multa diária a 8,85%
desse valor.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

3. Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para:

(i) fixar DCB em 1º/12/2019;

(ii) alterar o critério de correção monetária, nos termos explicitados no presente voto-ementa; 

(iii)  reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Sem honorários e sem custas (art. 55, Lei 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353279v10 e do código CRC 88a7748a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5003296-49.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANETE VIEIRA DA SILVA BALBINO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353280v2 e do código CRC 79ee22e1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001191-87.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: HILDA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

IV- DA NULIDADE DA SENTENÇA Ao proferir a r. sentença, o MM Juiz baseou-se por
completo no laudo médico pericial, o qual é manifestamente nulo por ter infringido os
requisitos de validade da perícia judicial descritos no artigo 473 do CPC.  ... 

O inciso III acima transcrito diz que o perito deve indicar o método utilizado, esclarecendo-o e
demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da
qual se originou. Entretanto, observa-se no laudo pericial do evento 10 que o expert não
cumpriu a referida norma, pois, ao responder aos quesitos limitou-se apenas a dizer que “Não
há limitação...”, sem dar qualquer esclarecimento acerca do tipo de exame realizado e nem
tampouco comprovar que tal metodologia é predominantemente aceita pelos especialistas da
área de conhecimento que envolve o objeto da perícia.   ....

V – DA INCAPACIDADE LABORATIVA Caso seja ultrapassada a preliminar de nulidade
fundamentada no tópico anterior, o que não se espera, é imperiosa a demonstração de que
todo o conjunto probatório carreado aos autos aponta a total incapacidade laborativa da
Recorrente. No dia 17/07/2008, o médico perito Dr. José Geraldo Moraes (CRMES/3967)
emitiu o seguinte laudo acerca da Autora: ...  

De acordo com os laudos acima, é notório que a Recorrente está incapacitada para o exercício
da sua atividade habitual de cozinheira, pois sofre de lesão irreversível, com sequeira total no
olho esquerdo. A Recorrente desempenha a profissão de COZINHEIRA, que tem como funções
organizar e supervisionar serviços de cozinha em hotéis, restaurantes, hospitais, residências e
outros locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a
finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos
alimentos”. (http://www.mtecbo.gov.br)  ... 

A partir das fotografias, percebe-se que uma doméstica movimenta as articulações dos braços,
ombros, coluna e pernas várias vezes ao dia, além da necessidade de uma visão saudável e
ativa, o que é incompatível com o estado de saúde da Recorrente, visto que a mesma, de
acordo com os laudos anexos, sofre de lesão irreversível, com sequeira total no olho esquerdo,
com limitações laborais. Como poderá a Recorrente demonstrar a agilidade necessária para
lavar, cortar e preparar toda alimentação, além de cozinhar grandes tachos de comida?
padecendo das doenças mencionas e com lesão irreversível e sequeira total no olho esquerdo.
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II.        Fundamentação.

A autora alegou ser cozinheira e afirmou portar as seguintes patologias:

"CICATRIZES CORIORRETINIANAS, CEGUEIRA, CATARATA SENIL, DISTROFIAS
HEREDITÁRIAS E DESLOCAMENTO DE RETINA (CID 10 H31.0, H4.4, H32.0, H25.9,
H35.5 E H33.0)"  (ev.1)

A perita do Juízo afirmou que a autora porta as seguintes patologias:

"Cegueira legal em olho esquerdo CID H54.4; Descolamento da retina com defeito retiniano
CID H33.0"  (ev.12, n.5, b)

A perita afirmou que não há incapacidade, visto que a autora porta visão monocular, o que
apenas faz com que perca a visão de produndidade; eis a resposta:

f) A doença, lesão ou deficiência torna o(a) periciando(a) limitado(a) para o exercício do
último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos
quais se baseou a conclusão;

RESPOSTA: Não. A paciente apresenta visão monocular, o que faz com que a pessoa perca a
visão de profundidade, porém não a incapacita para o serviço de cozinheira.

Não há nulidade no laudo porque não indicou o método ou exame realizado.

É fato notório que quem porta visão monocular não tem visão de profundidade, de modo que
está incapaz para funções que exijam a percepção de profundidade.

Nessa linha, esta 1ª TR-ES fixou, por maioria de votos, o entendimento no sentido de que a
visão monocular não gera incapacidade para a função de trabalhador rural. Trata-se do
Recurso nº 000434-56.2012.4.02.5050/01, julgado na sessão de 23/04/14. A mesma questão
foi novamente julgada por esta 1ª TR-ES em 29/03/16 no Recurso nº 0000497-
12.2011.4.02.5052/01; e também em 18/5/2017 no Recurso nº 116834-04.2015.4.02.5001/01;
em ambos os casos, a turma chegou à conclusão de que tal moléstia não gera incapacidade
para a função de agricultor.

Diversamente, há necessidade da percepção visual de profundidade para ser vigilante, porque
é ínsito a tal profissão o porte de arma. Do mesmo modo, precisa-se de visão de profundidade
para laborar como motorista profissional.

No caso concreto, como já referi, a autora é cozinheira.

a perita concluiu que há aptidão laboral, visto que não há necessidade de visão de
profundidade para cozinhar. Não vejo qualquer razão para divergir da conclusão a que chegou
a perita.

III.      Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353291v3 e do código CRC d00d6c62.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001191-87.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: HILDA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353292v2 e do código CRC 9dc8f6f1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5002431-26.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947. PENDÊNCIA DE MODULAÇÃO
DOS EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora
benefício de aposentadoria por invalidez, bem como a pagar-lhe as prestações vencidas. Fixou
que os juros moratórios devem ser calculados com base no índice de remuneração da
caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº
11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-e. O INSS pretende que esta TR-ES altere o
critério de correção do débito fixado na sentença, para que incida integralmente o art. 1º-F da
Lei nº 9.494/1997 até 20/09/2017, data do julgamento do RE 870.947, ou, subsidiariamente,
até março de 2015, data do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
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já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para alterar o critério de correção monetária fixado na sentença, nos termos
explicitados neste voto.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330568v2 e do código CRC 62871284.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002431-26.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para alterar o critério de correção
monetária fixado na sentença, nos termos explicitados neste voto, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330569v2 e do código CRC 274f0f99.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5003403-93.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ESTEFANE BATISTA TEIXEIRA GARBIN (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA.
RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO
INALTERADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS, para reduzir o patamar da
multa diária fixada na sentença para R$ 100,00, bem como para fixar que os consectários
legais serão calculados na forma acima explicitada no voto.

Alega o embargante que o acórdão contém contradição quanto ao valor do
benefício, que, ao contrário do ali afirmado, não tem valor de um salário mínimo, mas sim de
R$ 2.778,14, que corresponde a quase três salários mínimos, o que justifica a multa diária ser
mantida no quantum de R$ 500,00, como estabeleceu o Juízo de piso.

De fato, o benefício da autora tem a renda mensal informada nos embargos,
como se vê no evento 37, fl. 3. Assim é que não corresponde à realidade dos autos a
afirmação constante do julgado de que considerando que se trata de benefício em valor de um
salário mínimo, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a
metade do valor do benefício. Configura-se, pois, a contradição apontada, que passo a sanar.

A desproporcionalidade do valor da multa revela-se mesmo com o valor real do
benefício, tendo em vista (i) incidir após única intimação para o cumprimento da medida
antecipatória da tutela; (ii) sua incidência diária; e (iii) o valor correspondente a
aproximadamente 18% da renda mensal do benefício da autora. 

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a contradição reconhecida nos termos acima,
mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso inominado.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340999v3 e do código CRC 78a8679b.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5003403-93.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ESTEFANE BATISTA TEIXEIRA GARBIN (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a contradição
reconhecida nos termos acima, mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso
inominado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341000v2 e do código CRC 631587ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001085-34.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADENILSON DE JESUS (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947. PENDÊNCIA DE MODULAÇÃO
DOS EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora
benefício de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Fixou que
os juros moratórios devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e a
correção monetária pelo IPCA-e. O INSS pretende que esta TR-ES altere o critério de
correção do débito fixado na sentença, para que incida integralmente o art. 1º-F da Lei nº
9.494/1997 até 20/09/2017, data do julgamento do RE 870.947

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
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embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para
alterar o critério de correção monetária fixado na sentença, nos termos explicitados neste
voto.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337182v2 e do código CRC 6c572355.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001085-34.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADENILSON DE JESUS (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para alterar o critério de correção monetária
fixado na sentença, nos termos explicitados neste voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337183v2 e do código CRC 055c5189.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5018200-77.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JULIANA LUCAS BRANDAO (AUTOR)

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

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS
AGLUTINADOS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA O PROCESSO, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA
REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
indeferiu a apetição inicial e extingiu, sem resolução do mérito, o processo no qual se
pretendia o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Alega o recorrente o que segue:

Desta forma, no momento da propositura da ação a Recorrente, junto com a inicial os
documentos essenciais ao julgamento da lide, bem como também os nomeou de acordo com a
tabela disponível no sistema, ou seja, os documentos não foram protocolizados sem estarem
nomeados, até porque o sistema não aceita prosseguir de outra forma.

Ocorre que, o fato dos arquivos estarem em conjunto, como por exemplo, junto com a
procuração está o requerimento administrativo e os documentos pessoais, não retira da
Recorrente o direito de acesso a tutela jurisdicional, uma vez que é garantia prevista na Carta
da República, sobretudo, porque também os documentos fundamentais a análise preliminar
dos fatos previstos no caso foram colecionado aos autos, ademais, o próprio sistema não
oferece a possibilidade de dentro de um mesmo arquivo renomear várias páginas, o que
dificulta no momento do ajuizamento da ação, tendo em vista que dessa forma cada página de
documento tem que ser um arquivo do processo para que se possa atingir a lógica exarada na
r. sentença, o que se torna inviável do ponto de vista prático.

Por fim, resta claramente demonstrado que a r. sentença deve ser totalmente reformada, vez
que indeferiu a petição inicial ao argumento de que os documentos estavam aglutinados,
quando na verdade, não há previsão legal expressa para que o protocolo de documentos em
processo eletrônico seja realizado de forma individualizada, ou seja, que cada página de
documento vire um arquivo respectivamente nomeado, mas sim, os documentos e petições
devem ser juntados na “forma eletrônica e adequadamente classificados, conforme tabela
atualizada pela Justiça Federal da 2ª Região”, o que in casu foi feito de forma correta.
Osdocumentos foram juntados e nomeados na forma que o sistema permite e disponibiliza.

A sentença está assim fundamentada:

Após verificar que os documentos juntados aos autos estavam aglutinados sob nomenclatura
equivocada, o que dificulta sobremaneira a análise do feito e provoca atraso na prestação
jurisdicional, o Juízo determinou que a parte reapresentasse os documentos de forma correta.

A parte autora, no entanto, não sanou o vício apontado, apesar de regularmente intimada. 
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Desrespeitada, então, a ordem de emenda oriunda deste Juízo, por óbvio que esta ação não
possui condições de prosseguir, nada restando senão pôr fim, desde logo, ao feito.

Ao não conhecer dos embargos de declaração, assim se manifetou o juízo:

...

Sequer poderia prosperar a alegação de equívoco ou inexatidão do entendimento adotado pelo
magistrado (irresignação que não é manejável por embargos de declaração), quando em
confronto com os dispositivos normativos colacionados pela própria parte embargante, a
saber, o art. 196 do CPC c/c o art. 13, §§ 1º e 2º, da Resolução Nº TRF2-RSP-2018/00017, a
seguir transcritos:

“(...)Art. 196.  Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos
tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio
eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação
progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem
necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.”

“(...) Art. 13. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como todas as
petições destinadas aos autos do e-Proc, deverão ser juntados na forma eletrônica
e adequadamente classificados, conforme tabela atualizada pela Justiça Federal da 2ª
Região.

§ 1º A petição inicial deverá ser juntada em arquivo/texto específico, nos formatos
indicados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e assinada digitalmente, na
forma art. 1º, § 1º, inciso V. No caso de juntada de documentos em desacordo com as
normas da presente resolução, a petição inicial poderá ser indeferida, sem prejuízo de
novo ajuizamento.

§ 2º Os originais dos documentos digitalizados para juntada ao e-Proc serão
preservados pela parte, nos termos da Lei nº 11.419/2006.” (Destaquei)

Isso porque está evidente o desatendimento à determinação de classificação adequada dos
documentos contida na referida Resolução. Exemplo disso é que, em um único arquivo no
formato PDF e sob o rótulo de “Carta de Indeferimento”, foram aglutinados e classificados
documentos das mais diversas naturezas, como Procuração, Declaração de Hipossuficiência,
CPF e Identidade, Carteira de Trabalho, Carta de Indeferimento, Exames e Laudos
Médicos (Documento 3 do Evento 1).

É obvio que a disposição normativa acima referida não exige que “cada página de documento
vire um arquivo respectivamente nomeado”; basta apenas que cada documento,
independentemente do número de páginas, seja individualizado e classificado de acordo com
sua natureza.

Vale ressaltar que a implantação do sistema e-Proc nesta Justiça Federal da 2ª Região,
iniciada em fevereiro de 2018, visa à atualização nas rotinas de trabalho relativas ao
processamento eletrônico de feitos judiciais.

Todos os que utilizavam o sistema APOLO percebiam que este se baseava na premissa de
tornar digital o processo judicial, mas com a manutenção da lógica de atuação existente nos
autos físicos, pois sempre se exigiu uma efetiva intervenção do servidor a fim de possibilitar o
processamento e o andamento do feito.
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O e-Proc, por sua vez, promove uma verdadeira revolução na forma como se dá o
processamento de feitos eletrônicos nesta 2ª Região, seja na atuação interna, seja na externa.

Nesta última, uma das grandes mudanças do novo sistema – e uma de suas maiores virtudes –
é conferir a partes, advogados, procuradores, peritos e demais pessoas que intervenham na
atividade jurisdicional grande protagonismo em diversas etapas do procedimento judicial.

Este protagonismo, resultado de uma busca incessante do Poder Judiciário em democratizar a
prestação da tutela jurisdicional, é visualizado na realização de algumas funções que, antes
reservadas a servidores, passaram a ser incumbidas aos jurisdicionados e àqueles que
auxiliam o exercício da jurisdição, tais como a identificação, no sistema, dos termos da
demanda (partes, peças processuais, assunto, etc.) e do Juízo a que se deva distribuir o feito,
bem como a transferência direta da representação processual ao patrono substabelecido,
providências que atualmente competem diretamente à parte ou a seu advogado, sem nenhuma
interferência prévia de servidores.

Por outro lado, no que se refere ao trabalho interno, o sistema aperfeiçoa a realização de
tarefas de acompanhamento e andamento processual, possibilitando que atividades, antes
dependentes de atuação efetiva de servidores do Juízo, sejam cumpridas automaticamente,
com ganhos notórios na agilidade da prestação jurisdicional – os procedimentos de
publicação dos atos judiciais e de intimação dos interessados são exemplos claros disso.

Tudo isto, como se percebe, é resultado de uma tentativa, sempre necessária e verdadeiramente
obrigatória, de prestar uma jurisdição rápida e econômica, que possa resolver de forma
efetiva e satisfatória os conflitos trazidos ao conhecimento do Poder Judiciário,
principalmente num cenário de crescimento exponencial das demandas, mormente as de cunho
previdenciário.

Em médio e longo prazo, é de se prever que este novo sistema possibilite um rearranjo na
maneira como a força de trabalho da Justiça Federal da 2ª Região é distribuída,
possibilitando que mais servidores possam atuar no auxílio à atividade-fim do Judiciário,
relegando ao sistema atividades mais burocráticas e automáticas, trazendo, assim, mais
eficiência ao serviço jurisdicional.

Dito isso, é de se apontar, no entanto, que o maior poder conferido às partes e advogados na
dinâmica de processamento e andamento dos feitos eletrônicos é acompanhado de uma maior
responsabilidade, porquanto o sistema só será eficiente se todos atuarem com correção,
evitando ao máximo a adoção de práticas que possam dificultar ou atrasar a prestação da
tutela jurisdicional.

Neste contexto, a escorreita individualização e classificação dos documentos no sistema
ganha contornos relevantíssimos, pois sua inobservância gera enorme prejuízo ao
processamento e julgamento do feito, desvirtuando a ideia central do novo sistema.

A autora ajuizou o processo com três documentos (Evento 1): INIC1,
EXAMMED2  e INDEFERIMENTO3. O primeiro contém o teor da petição inicial, o
segundo contém exames médicos e o terceiro, (i) procuração; (ii) declaração de
hipossuficiência, (iii) documentos pessoais, (iv) requerimento e indeferimento do
benefício; (v) deferimento do benefício já cessado; (vi) laudos médicos.

Em que pese o acerto das considerações do juízo sobre a importância da
individualização e classificação dos documentos no sistema e-proc, no presente caso, a
imprecisão verificada não chega a causar prejuízo ao processamento e julgamento do feito,
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considerando que o terceiro arquivo contém, ao todo, 22 folhas, constando inclusive o
indeferimento do benefício (fl. 9), que nomeou o arquivo (INDEFERIMENTO3).

Pelo expsoto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000334307v18 e do código CRC f9c2089d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5018200-77.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JULIANA LUCAS BRANDAO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para anular a sentença e determinar o
prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000334308v2 e do código CRC 8c046f3d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 0027320-04.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VADILSON JOSE DE SOUZA (AUTOR)

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

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto, condenando o INSS a
restabelecer o seu benefício de auxílio-doença desde a cessação (19/7/17) e pagá-lo até o dia
03/08/2017 (DCB).

Alega o embargante que existe contradição a ser sanada no que se refere ao
período de incapacidade reconhecida, uma vez que a data da cessação do benefício foi no dia
20/06/2017 e não no dia 19/07/2017.

Configura-se evidente erro material na conclusão do voto, ao mencionar a data
da cessação do benefício como sendo 19/7/17 em vez de 19/6/17.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para, sanando o erro material reconhecido, alterar para 19/6/17 (em vez de
19/7/17) a data de cessação do benefício constante da conclusão do voto condutor do acórdão
embargado. Por conseguinte, a conclusão do voto (ev.86) passa a ter a seguinte dicção:

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual
CONDENO o INSS a RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA NB 6186343204 desde a
cessação (19/6/17) e a pagá-lo até o dia 03/08/2017 (DCB).

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos
termos acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335922v3 e do código CRC 704763b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0027320-04.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VADILSON JOSE DE SOUZA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos acima expostos, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335923v2 e do código CRC 423a105b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5005371-30.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NADIA LEMES FERREIRA (AUTOR)

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

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto para anular a sentença e
julgar improcedente o pedido.

Alega a embargante que o acórdão é contraditório e omisso, eis que o próprio
laudo pericial após analise dos laudos e exames apresentados pela Autora no ato da perícia
apurou que a segurada estava inapta desde 2010. Requer esclareça a C. Turma se o laudo
técnico produzido no processo nº 5013364-61.2018.4.02.5001 apurou pela inaptidão da
Autora desde 2010. Considerando que os laudos unilaterais provam a inaptidão da autora em
especial o ASO de Retorno, requer esclareça o juízo se os laudos unilaterais provam a
inaptidão da Autora assim como informou o perito na prova técnica produzida. Alega que,
uma vez que a Turma entendeu que não basta a prova técnica para apurar a inaptidão do
segurado, sendo necessário a apuração de provas unilaterais, bem como que nada informou
acerca de nova perícia e/ou nova ação para provar a inaptidão com laudos unilaterais entre o
período 07/06/2014 a 22/05/2018, resta demonstrada a omissão neste ponto e requer esclareça
o juízo se a parte autora poderá ajuizar nova ação com pedido exclusivo de designação de
prova pericial para provar o direito do recebimento do beneficio não pago entre 07/06/2014 a
22/05/2018. Ou ainda, considerando o princípio da verdade real, onde o juiz pode de ofício
determinar diligência para a melhor solução da demanda, requer se manifeste o juízo se esta
C. Turma por economia e celeridade processual determinará imediatamente o retorno dos
autos ao juiz de piso para designar perícia para apurar o direito da Autora ao recebimento do
benefício não pago entre 07/06/2014 a 22/05/2018.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não há qualquer contradição ou omissão no acórdão que julgou improcedente o
pedido pelos seguintes fundamentos:

...
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A conclusão da perita no sentido de que a autora estaria incapaz para o labor desde 2010
baseou-se exclusivamente no fato de ser essa a data da primeira referência documental
à incapacidade.

Ocorre que o próprio INSS já reconheceu a incapacidade no período de 2010 a 2014,
concedendo-lhe o benefício de auxílio-doença NB 539.270.362-0.

Não há nos autos nenhum laudo médico particular datado do período compreendido entre a
cessação do primeiro benefício (6/6/2014) e a concessão do segundo (23/01/2018), exceto os
constantes às fls. 7/9 do Evento 1 - Laudo9, datados de 2017, os quais, contudo, não atestam
incapacidade laboral.

Uma vez que o laudo pericial não contém dados que respaldem a conclusão de que a
incapacidade parcial definitiva nele atestada persistiu no período entre 06/2014 e 01/2018,
tendo se iniciado em 2010, mas apenas refere-se à data da primeira referência documental à
incapacidade - não estando, por outro lado, respaldado em qualquer outro laudo datado do
referido período -, não constitui prova suficiente para a condenação do INSS.

Quanto à possibilidade de ajuizar nova ação, as regras do direito processual são
suficientes a responder o questionamento da embargante, e serão observadas pelo juízo
perante o qual eventual nova ação vier a ser ajuizada.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335714v3 e do código CRC 5e67f9b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 366



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 310/475

5005371-30.2019.4.02.5001 500000335715 .V2 JES10621© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5005371-30.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NADIA LEMES FERREIRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335715v2 e do código CRC 36a9abb6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0016908-14.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MURILO ALMEIDA GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: DAYANNE ALMEIDA FAMILIA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO
GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO
FINAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO. RECURSO
INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS em face da sentença que o condenou a conceder ao autor auxílio-reclusão em
razão do encarceramento de seu pai, bem como a pagar as parcelas vencidas, acrescidas de
juros de mora e correção monetária calculados com base nos índices oficiais do Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editado pelo CJF.

Alega o recorrente que em caso de desemprego a renda a ser considerada para
fins de enquadramento do segurado no conceito de baixa renda é o último salário de
contribuição, que, no caso em tela, era maior que o limite vigente à época do encarceramento.
Destaca a decisão do STF no ARE 1.122.222. Por fim, pugna pela aplicação à correção
monetária do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tendo em
vista a suspensão da decisão declaratória de inconstitucionalidade no RE 870.947.

DO MÉRITO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
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segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.  

Em sessão realizada no dia 08.10.2014, a Turma Nacional alterou seu
entendimento anterior a respeito do tema, ao decidir que o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão do benefício de auxílio-reclusão deve considerar a legislação vigente
quando se efetivou a prisão e que o benefício é devido inclusive no caso do segurado que, na
data do efetivo recolhimento à prisão, não possuía salário de contribuição  – como no caso de
desempregado – desde que mantida a qualidade de segurado. Ponderou o relator do voto
vencedor, juiz federal João Batista Lazzari que “com efeito, se na data do recolhimento à
prisão, o segurado estava desempregado, não há renda a ser considerada, restando atendido,
dessa forma, o critério para aferição da ‘baixa renda’”. (PEDILEF 50002212720124047016).

O mesmo entendimento fora adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ,
ao proferir acórdão no REsp 1480461/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 10/10/2014), acatando a tese de que a ausência de
renda no momento da prisão indica o atendimento ao critério econômico para recebimento do
benefício.

Posteriormente, em 22/11/2017, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1485417/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 896), fixou a tese de que
Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de
renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do
recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. 

No presente caso, a prisão ocorreu em 17/11/2015 (Evento 1, OUT10), quando
o segurado encontrava-se desempregado pelo menos desde julho de 2014, quando começou a
receber seguro-desemprego (Evento 1, OUT11), sendo o último salário de contribuição
constante do CNIS referente ao mês 04/2014 (Evento 1, OUT12). 

Quando da prisão, o segurado ainda ostentava a condição de segurado e estava
desempregado, o que configura ausência de renda. Aplicam-se ao caso os precedentes da
TNU e STJ acima referidos. Logo, a sentença deve ser mantida.

Ressalte-se, por fim, que o Supremo Tribunal federal, em 15/11/2018,
reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria
constitucional (ARE 1.163.485/SP).

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
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dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a 
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24
de setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão
calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação
dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de
RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução
em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17
da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será
calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).
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Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

CONCLUSÃO

Assim é que a sentença merece ser mantida quanto ao mérito e reformada
quanto ao critério de correção monetária, nos termos acima expostos, merecendo o
recurso do INSS parcial provimento.

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329469v4 e do código CRC e56c8af7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0016908-14.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MURILO ALMEIDA GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: DAYANNE ALMEIDA FAMILIA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329470v2 e do código CRC 80560cab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000235-71.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LEVI GUSTAVO SANTOS MACHADO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO
DESEMPREGADO. RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE,
APENAS PARA FINS DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
APLICADA NA SENTENÇA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS em face da sentença que o condenou a conceder ao autor auxílio-reclusão em
razão do encarceramento de seu pai.

Alega o recorrente o que segue:

Como se observa nos autos, o pai do autor foi preso em 07/01/15, quando o limite de salário
para a concessão de auxílio-reclusão era de R$ 1.089,72, de acordo com a Portaria MPS/MF
13/2015.

Ocorre que o termo de rescisão do contrato de trabalho presente nos autos comprova que o pai
do autor laborou até 24/12/14, e recebeu por 14 dias de trabalho a quantia de R$ 589,60 a
título de saldo de salário.

Portanto, se tivesse trabalhado os 30 dias do mês o último salário do pai do autor seria de R$
1.263,42, valor superior ao limite fixado na Portaria acima mencionada.

...

Como se observa nos autos, após a decisão que antecipou a tutela o INSS foi intimado em
04/06/18 e implantou o auxílio-reclusão em 23/07/18, com pagamento desde a intimação
(evento 21).

Assim, em 14/08/08 o autor sacou o benefício do período de 04/06/18 a 31/07/18 e em
04/09/18 sacou o benefício do período de 01/08/18 a 31/08/18 (evento 54).

Ocorre que o Decreto 3.048/99 determina que para a manutenção do auxílio o beneficiário
deve apresentar ao INSS atestado de permanência carcerária atualizado:

...

Portanto, cumpria ao autor apresentar tal atestado ao INSS administrativamente três meses
após a concessão, isto é, em 09/2018, o que, no entanto, não ocorreu, de forma que seu
benefício foi suspenso.
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Tão logo tal documento foi apresentado, o benefício foi reativado, ou seja, não houve
descumprimento da tutela antecipada por parte da autarquia, mas sim ausência de
cumprimento de obrigação legal por parte do autor.

Sendo assim, é forçoso concluir que é descabida a multa por descumprimento, que requer seja
revogada.

Na eventualidade de se manter a multa, requer a redução de seu valor, considerando a
ausência de dolo ou culpa na conduta da autarquia, que apenas seguiu o que dispõe o Decreto
3.048/99, bem como o reduzido valor do benefício em questão e o curto período no qual o
benefício esteve suspenso.

DO MÉRITO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.  

Em sessão realizada no dia 08.10.2014, a Turma Nacional alterou seu
entendimento anterior a respeito do tema, ao decidir que o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão do benefício de auxílio-reclusão deve considerar a legislação vigente
quando se efetivou a prisão e que o benefício é devido inclusive no caso do segurado que, na
data do efetivo recolhimento à prisão, não possuía salário de contribuição  – como no caso de
desempregado – desde que mantida a qualidade de segurado. Ponderou o relator do voto
vencedor, juiz federal João Batista Lazzari que “com efeito, se na data do recolhimento à
prisão, o segurado estava desempregado, não há renda a ser considerada, restando atendido,
dessa forma, o critério para aferição da ‘baixa renda’”. (PEDILEF 50002212720124047016).

O mesmo entendimento fora adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ,
ao proferir acórdão no REsp 1480461/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 10/10/2014), acatando a tese de que a ausência de
renda no momento da prisão indica o atendimento ao critério econômico para recebimento do
benefício.
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Posteriormente, em 22/11/2017, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1485417/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 896), fixou a tese de que
Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de
renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do
recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. 

No presente caso, a prisão ocorreu em 07/01/2015 (evento 22, fl. 4), quando o
segurado encontrava-se desempregado desde 24/12/2014 (evento 1, fl. 36 e 48/49). 

Quando da prisão, o segurado ainda ostentava a condição de segurado e estava
desempregado, o que configura ausência de renda. Aplicam-se ao caso os precedentes da
TNU e STJ acima referidos. Logo, a sentença deve ser mantida.

Ressalte-se, por fim, que o Supremo Tribunal federal, em 15/11/2018,
reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria
constitucional (ARE 1.163.485/SP).

DA MULTA

A sentença condenou o INSS a pagar multa por descumprimento da tutela de
urgência, em favor do Autor, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), após o
trânsito em julgado, atualizada conforme Manual do CJF, em face dos seguintes fundamentos:

Quanto à multa cominada em decorrência do cumprimento parcial da tutela provisória, cuja
decisão (Evento 38) fixou o valor diário de R$100,00, a partir de 01/09/2018, algumas
considerações devem ser feitas.

Inicialmente, parte-se da premissa de que o termo a quo para incidência da multa é a data em
que foi finalizado o prazo judicial para cumprimento da ordem judicial. 

Compulsando os autos, observa-se que a decisão (Evento 17) que determinou a intimação do
INSS para cumprimento da liminar, sob pena de multa, não teve o ato efetivado, devido o Juízo
ter tomado ciência da implantação do benefício através do Ofício n.º 11.520/2018 (Evento
21). 

Posteriormente, a determinação foi renovada através do Evento 29, cuja intimação do INSS,
para cumprimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, expirou em 26/10/2018 (Evento 31).
Dessa feita, partindo daquela premissa, o termo a quo da multa, na verdade, deu-se
em 26/10/2018, motivo pelo qual torno sem efeito a parte da decisão que tinha fixado em
01/09/2018.

Por sua vez, como consta que a disponibilização do benefício se deu em 18/12/2018 (Evento
58), fixo o dia anterior (17/12/2018) como o marco final da incidência da multa,
totalizando 52 (cinquenta e dois) dias sem cumprimento da medida liminar, o que perfaz o
valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). 

A tutela provisória de urgência foi deferida no Evento 3, tendo sido determinado
ao INSS que concedesse à parte autora o benefício de auxílio-reclusão, implantando o
pagamento das prestações vincendas no prazo de 15 (quinze) dias úteis de sua intimação. A
contagem do prazo iniciou-se em 06/06/2018, conforme eventos 6 e 7. No evento 17 (decisão
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proferida em 16/07/2018), foi conferido novo prazo ao INSS para cumprir a decisão liminar
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais) por descumprimento, ficando a implantação do benefício condicionada
apenas à apresentação de atestado de permanência carcerária atualizado. Antes mesmo da
intimação do evento 17, o INSS comunicou nos autos a implantação do benefício em
23/07/2018 (evento 21). Posteriormente, nova decisão foi proferida (Evento 29) determinando
a a intimação do INSS para que prestasse informações acerca da alegação autoral de
descumprimento da liminar deferida, no prazo de 72 horas. Tal decisão deixou de aplicar a
multa informada na decisão constante no Evento 17, tendo em vista a informação da parte ré
demonstrando a implantanção do benefício (Evento 21), bem como ao atual Atestado de
Reclusão trazido pela parte autora (Evento 27), devendo ser interpretado à luz do art. 117, §1º
do Decreto 3.048/99. O INSS prestou informações no evento 33, das quais se depreende que
o benefício foi implantado e pagas as prestações referentes a junho, julho e agosto de 2018,
estando pendentes de pagamento as prestações referentes a setembro e outubro de 2018. No
evento 38, tendo em vista o cumprimento parcial da tutela provisória nos meses de junho,
julho e agosto de 2018, foi revisto de ofício o valor da multa cominada na Decisão constante
no Evento 17 e fixada multa diária no patamar de R$ 100,00 (cem reais) a partir do efetivo
descumprimento da decisão judicial.

A suspensão do benefício se deu em razão de não ter o autor apresentado ao
INSS atestado de permanência carcerária atualizado como exige art. 117, § 2º do Decreto
3.048/99, segundo o qual o beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado de que o
segurado continua detido ou recluso, firmado pela autoridade competente.

Considerando que a sentença considerou incidente a multa a partir de
26/10/2018 e que constava dos presentes autos, desde 23/07/2018, o atestado datado de
19/07/2018 (evento 20) e, desde 11/10/2018, o atestado datado de 08/10/2018 (evento 27),
não há motivo para modificação da sentença quanto a isso, eis que a suspensão do
benefício não poderia mesmo persistir após a data fixada na sentença. Ou seja: é
evidente que houve motivo para a imposição de multa.

Por critério de razoabilidade, tendo em vista o valor do benefício que vem sendo
pago, a multa deve ser reduzida para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Conclusão.

Sem honorários e sem custas, haja vista o art. 55 da Lei 9.099/95.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL provimento ao recurso
inominado do INSS, apenas para reduzir a multa aplicada ao valor acima indicado.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329597v16 e do código CRC 67484e59.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000235-71.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LEVI GUSTAVO SANTOS MACHADO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL provimento ao recurso inominado do INSS, apenas para reduzir a multa aplicada
ao valor acima indicado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329598v2 e do código CRC 2c8fb6e1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000690-39.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NEIDE MARIA DA SILVA (TUTOR) (AUTOR)

RECORRENTE: MICAELY SILVA DE JESUS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRENTE: MIGUEL GONCALVES DE JESUS (AUTOR)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ÚLTIMO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. DIFERENÇA DE
VALOR IRRISÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores – filhos menores de
segurada presa - em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de auxílio-reclusão.

Alegam os recorrentes que a diferença entre o último salário de contribuição do
segurado e o limite então vigente consiste em valor ínfimo (R$ 13,85), que não tem o condão
de desconfigurar a situação de baixa renda da segurada.

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.  

A prisão ocorreu em 31/10/2017 (evento 1, anexo 4, fl. 4). A partir de 1º de
janeiro de 2017, o auxílio-reclusão era devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-
contribuição fosse igual ou inferior a R$ 1.292,43, conforme Portaria MF n° 8,
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de 13/01/2017.  A última remuneração constante do CNIS relativamente à competência
10/2017 corresponde a R$ 1.306,28 (evento 1, anexo 4, fl. 18), superior ao limite então
vigente em exatamente R$ 13,85.

Esta Turma Recursal entende possível a flexibilização do critério econômico na
aferição da baixa renda  quando a diferença entre o último salário de contribuição e o limite
vigente corresponde a valor irrisório, como ocorre no presente caso, eis que não seria
razoável indeferir o benefício por esse motivo.

Os autores requeram o benefício em 30/11/2017 (evento 1, anexo 4, fl. 6),
menos de noventa dias após a prisão - prazo previsto no art. 74, I, da Lei 8.213/91, com
redação dada pela Lei 13.183/2015, vigente na data da prisão - além de que se trata de filhos
menores, pelo que fazem jus ao benefício desde a data do óbito.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a
conceder aos autores o benefício de auxílio-reclusão com DIB na data da prisão (31/10/2017),
bem como a pagar-lhes o valor das parcelas vencidas, acrescido de correção monetária e juros
de mora (estes a partir da citação).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329361v7 e do código CRC a50cc3fd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000690-39.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NEIDE MARIA DA SILVA (TUTOR) (AUTOR)

RECORRENTE: MICAELY SILVA DE JESUS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRENTE: MIGUEL GONCALVES DE JESUS (AUTOR)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reformar a sentença e julgar procedente
o pedido, condenando o INSS a conceder aos autores o benefício de auxílio-reclusão com
DIB na data da prisão (31/10/2017), bem como a pagar-lhes o valor das parcelas vencidas,
acrescido de correção monetária e juros de mora (estes a partir da citação), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329362v2 e do código CRC cbf73bde.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000692-81.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ISABELLA DA SILVA CLETO (AUTOR)

RECORRIDO: CAROLINE PERES SILVA CLETO (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)
RECORRIDO: SAMUEL BRUNO DA SILVA CLETO (AUTOR)

RECORRIDO: GABRIELLA DA SILVA CLETO (AUTOR)

RECORRIDO: ARELI PERES DA SILVA (PAIS) (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO
DESEMPREGADO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS em face da sentença que o condenou a conceder aos autores auxílio-reclusão
em razão do encarceramento de segurado preso.

Alega o recorrente que em caso de desemprego a renda a ser considerada para
fins de enquadramento do segurado no conceito de baixa renda é o último salário de
contribuição, que, no caso em tela, era maior que o limite vigente à época do encarceramento.

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.  

Em sessão realizada no dia 08.10.2014, a Turma Nacional alterou seu
entendimento anterior a respeito do tema, ao decidir que o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão do benefício de auxílio-reclusão deve considerar a legislação vigente
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quando se efetivou a prisão e que o benefício é devido inclusive no caso do segurado que, na
data do efetivo recolhimento à prisão, não possuía salário de contribuição  – como no caso de
desempregado – desde que mantida a qualidade de segurado. Ponderou o relator do voto
vencedor, juiz federal João Batista Lazzari que “com efeito, se na data do recolhimento à
prisão, o segurado estava desempregado, não há renda a ser considerada, restando atendido,
dessa forma, o critério para aferição da ‘baixa renda’”. (PEDILEF 50002212720124047016).

O mesmo entendimento fora adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ,
ao proferir acórdão no REsp 1480461/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 10/10/2014), acatando a tese de que a ausência de
renda no momento da prisão indica o atendimento ao critério econômico para recebimento do
benefício.

Posteriormente, em 22/11/2017, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1485417/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 896), fixou a tese de que
Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de
renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do
recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. 

No presente caso, a prisão ocorreu em 27/02/2018 (Evento 10, comp2), quando
o segurado encontrava-se desempregado desde 11/2017 (Evento 15, out1). 

Quando da prisão, o segurado ainda ostentava a condição de segurado e estava
desempregado, o que configura ausência de renda. Aplicam-se ao caso os precedentes da
TNU e STJ acima referidos. Logo, a sentença deve ser mantida.

Ressalte-se, por fim, que o Supremo Tribunal federal, em 15/11/2018,
reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria
constitucional (ARE 1.163.485/SP).

Vencida a recorrente, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios de
10% do valor das parcelas vencidas (art. 55 da Lei 9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso inominado.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329566v2 e do código CRC d1cc62ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000692-81.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ISABELLA DA SILVA CLETO (AUTOR)

RECORRIDO: CAROLINE PERES SILVA CLETO (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)
RECORRIDO: SAMUEL BRUNO DA SILVA CLETO (AUTOR)

RECORRIDO: GABRIELLA DA SILVA CLETO (AUTOR)

RECORRIDO: ARELI PERES DA SILVA (PAIS) (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329567v2 e do código CRC 93ac76d8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000356-68.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LECI LIMA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUERIMENTO
POSTERIOR AO PRAZO PREVISTO NO ART. 74, I, DA LEI 8.213/91 E
POSTERIOR À SOLTURA DO SEGURADO. RECURSO INOMINADO
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora - companheira de segurado
preso - em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
auxílio-reclusão.

Alega o recorrente que mantém uma união estável devidamente documentada e
reconhecida com o Sr. Valdeir Cardoso, que veio a ser preso no dia 28 de setembro de 2017,
conforme certidão de encarceramento, ficando preso até 08/03/2018, bem como que merece
reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxilio-reclusão sob a
justificativa de que o requerimento administrativo fora feito posterior à soltura do preso,
conforme entendimento jurisprudencial.

A sentença contém a seguinte fundamentação:

...

Como o benefício só foi requerido em 28/05/2018, após a data da cessação da prisão,
realmente não há como deferir o recebimento do auxílio-reclusão.

Nos moldes do art. 74, inciso I, com a redação dada pela lei 13.183/2015, vigente à época da
prisão, a pensão por morte e, consequentemente, o auxilio reclusão, nos termos do art. 80 da
lei 8.213/91, será devida aos dependentes do segurado a contar do óbito até 90 dias a contar
desde.

Conforme verifica-se no caso em tela, o requerimento administrativo se deu em momento,
inclusive, ulterior ao termino da prisão, não abrangendo o prazo legal o que a lei estabelece.

Por estas razões, a parte autora não faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-reclusão
pleiteado.

A teor do art. 74 da Lei 8.213/91 - mesmo com a redação dada pela Lei
13.183/2015, vigente na data da prisão - o auxílio-reclusão será devido à companheira do
segurado preso (i) a contar da prisão, quando requerido até 90 dias após a prisão; ou (ii) a
contar do requerimento, quando requerido após o referido prazo.
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Uma vez que o segurado foi preso em 28/09/2017 e o requerimento só foi
apresentado em 28/05/2018 (mais de 90 dias após a prisão), o benefício só poderia ser
concedido a partir da data do requerimento. Ocorre que nessa data o segurado já se
encontrava solto desde 08/03/2018, não havendo mais direito ao benefício. 

Uma vez que a sentença deve ser mantida, impõe-se a condenação da recorrente
vencida em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observado o disposto
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de
justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso inominado.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329187v7 e do código CRC 150ebd0a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000356-68.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LECI LIMA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329188v2 e do código CRC 65beeead.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5002788-72.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IRIA DAS NEVES GARABELLI (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ÚLTIMO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. DIFERENÇA DE
VALOR NÃO IRRISÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora – filha de segurado recluso
- em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
auxílio-reclusão.

Alega a recorrente a necessidade de flexibilização do critério econômico,
segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Invoca o princípio da
dignidade da pessoa humana. 

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.  

O caso concreto está assim descrito na sentença:

No caso concreto, o segurado foi recolhido à prisão em 28/09/2017, na vigência da Portaria
MPS/MF nº 8, de 13/01/2017, que estabelecia como limite de baixa renda o valor de R$
1.292,43.
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Segundo revela os documentos acostados aos autos, o último salário-de-contribuição integral
do esposo da autora correspondeu a R$ 1.373,12 na competência 08/2017 (exceto adicional de
férias, que não deve ser levado em consideração), ou seja, quantia essa superior ao valor de
R$ 1.292,43, estabelecido na Portaria MPS/MF nº 8, de 13/01/2017, vigente à época do
encarceramento. Nesse ponto, portanto, não restou configurada a condição de baixa renda do
Sr. José Lourenço Morelli Polonini.

Ressalta-se, aqui, que, a despeito da possibilidade de flexibilização do critério econômico[1],
no caso concreto o valor que ultrapassa o limite legal corresponde a R$ 80,69. Desse modo,
não há que se falar em valor irrisório para fins de concessão do benefício aqui pleiteado.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/95), eis que a prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está em
conformidade como entendimento desta Turma Recursal.

Ressalte-se que esta Turma Recursal entende possível a flexibilização do
critério econômico na aferição da baixa renda apenas quando a diferença entre o último
salário de contribuição e o limite vigente corresponde a valor irrisório, o que não ocorre no
presente caso, em que o valor da diferença é de R$ 80,69, que corresponde a 6,24% do valor
limite.

Condenação do recorrente vencido em custas e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo
em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso inominado.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294332v6 e do código CRC fd786a75.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002788-72.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IRIA DAS NEVES GARABELLI (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294333v2 e do código CRC 0c959f65.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0006342-72.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: HUMBERTO RESENDE (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

 

SUSPENDER - TEMA 995

A MINUTA ESTÁ OK QUANTO AO RECURSO DO AUTOR.

FALTA AGUARDAR O RESULTADO DO JULGAMETNO NO STJ

 

 

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, HUMBERTO RESENDE, e pela
Autarquia ré, INSS, impugnando sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do
autor, reafirmando a DER, até período anterior a data do ajuizamento da ação, a fim de
reconhecer aposentadoria comum por tempo de contribuição.

Busca a parte autora seja provido o recurso a fim de que se qualifique como especial o
período de 06/03/1997 a 01/08/2006 alegando que trabalhou exposto ao agente nocivo calor.

Busca a parte ré, INSS, que seja sobrestado o processo devido à DER Reafirmada (Tema 995,
STJ).

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...] A parte autora pretende o reconhecimento do exercício de atividade prejudicial à saúde
nos seguintes períodos: de 06/03/1997 a 01/08/2006; de 11/04/2016 a 19/04/2016. Quanto ao
período de 06/03/1997 a 01/08/2006.

De acordo com o PPP de fls. 39-41, a parte autora estava exposta a dois fatores de risco
durante a jornada de trabalho: ruído e calor.
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No concernente ao ruído, entre 06/03/1997 e 18/11/2003, a improcedência é clara, pois
naquela época o nível de ruído apto a gerar o cômputo especial do tempo trabalhado era de
90 dB(A).

Mesmo quanto ao período posterior o pleito deve ser julgado improcedente. Do PPP juntado
não se nota a metodologia utilizada para aferir o nível de ruído no ambiente de trabalho.

Sem tal informação não se pode definir se o segurado realmente trabalhava sob condições
prejudiciais à saúde.

Pouco importa que o INSS tenha reconhecido outros períodos do mesmo autor como laborados
em condições especiais. A decisão administrativa não vincula o Poder Judiciário, que deve
nortear seu julgamento pela análise probatória apresentada.

Com relação ao fator de risco calor, melhor sorte não aproveita ao demandante.

O PPP limita-se a informar a temperatura encontrada no ambiente de trabalho. Isso é pouco
para considerar a atividade especial.

Deveria o documento descrever se o trabalho realizado era pesado, moderado ou leve, além de
informar sobre a existência ou não de períodos de descanso e, em havendo, se o trabalhador
permanecia no local onde havia a fonte do calor ou em outro ambiente, com temperatura mais
amena.

Portanto, o PPP falha em diversos pontos, não podendo ser aproveitado para fundamentar o
pleito autoral.

[...] Administrativamente, o INSS reconheceu os seguintes períodos laborados em condições
prejudiciais à saúde: de 08/12/1988 a 05/03/1997; de 02/08/2006 a 01/06/2012; de 01/07/2012
a 31/08/2013; de 01/09/2013 a 10/04/2016.

Implementada a conversão desse tempo, multiplicando-o pelo fator 1,40 (art. 70 do Dec. nº
3.048/99), sendo o autor do sexo masculino, conclui-se que ao tempo laboral comum deverá
ser acrescido 07 anos, 02 meses e 02 dias.

Em sede administrativa, apurou-se o tempo contributivo de 27 anos, 04 meses e 04 dias.
Somando este com o acréscimo reconhecido pelo próprio INSS, tenho que o tempo de
contribuição total da parte autora é de 34 anos, 06 meses e 06 dias.

Portanto, a parte autora não atingiu o tempo mínimo necessário para a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição (35 anos).

[...] Um dos pedidos constantes da inicial foi o de reafirmação da DER. Requereu a parte
autora que, na hipótese de não ser reconhecido o direito ao benefício com a averbação do
tempo especial, fossem computadas as contribuições vertidas à Previdência até a medida
suficiente para atingir o quantitativo mínimo para a outorga da prestação.

É importante ressaltar um ponto importante com relação à reafirmação da DER. Esta questão
encontra-se em discussão perante o STJ, tramitando sob o rito dos recursos repetitivos,
estando registrado sob o número 995:

Possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de implementação
dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário: (i) aplicação do artigo 493
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do CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973); (ii) delimitação do momento processual oportuno
para se requerer a reafirmação da DER, bem assim para apresentar provas ou requerer a sua
produção.

Do texto supra percebe-se que a discussão acerca da reafirmação da DER cinge-se às
contribuições vertidas após o início do processo judicial. Portanto, nada impediria a
reafirmação quanto aos fatos anteriores ao peticionamento da exordial.

A reafirmação da DER é tema há muito tratado em âmbito administrativo, sendo reconhecido
pelo INSS. Nesse sentido, é interessante apresentar o art. 690 da Instrução Normativa Nº
77/2015 do INSS:

Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não
satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em
momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de
reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em benefício
mais vantajoso ao interessado.

Portanto, administrativamente a reafirmação da DER é aplicada sem muitos questionamentos,
sendo possível que o segurado aproveite o tempo contributivo posterior ao requerimento
administrativo para obter prestação previdenciária.

O pleito administrativo foi formulado em 11/04/2016 e a presente demanda intentada em
14/03/2018. Em consulta ao CNIS do demandante, apresentado pelo INSS em contestação, vê-
se ter ele contribuído por tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de
contribuição.

Inclusive, ao que tudo indica, a implementação das contribuições ocorreu ainda durante o
processo administrativo.

A questão, pois, não é afetada pelo recurso repetitivo em trâmite perante o STJ.

Portanto, deve-se acolher o pleito de reafirmação da DER e acrescer ao tempo apurado todas
as contribuições vertidas após o início do processo administrativo.

Ressalta-se, porém, que o cômputo deve ser realizado somente até o atingimento dos 35 anos
necessários à outorga da aposentadoria pretendida nestes autos.

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para CONDENAR o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte demandante o benefício
previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição integral (espécie 42). JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I,
do CPC.

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de
interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC), com relação ao período de 11/04/2016 a
19/04/2016.

DEIXO DE RECONHECER como especiais os seguintes períodos: de 06/03/1997 a
01/08/2006.

Determino o cômputo das contribuições vertidas desde a data do pleito administrativo até o
suficiente para completar o mínimo de 35 anos de contribuição, necessários para outorga do
benefício.
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CONDENO o réu ao pagamento das parcelas vencidas, estas consideradas entre a data do
início do benefício (DIB) e a do início do pagamento (DIP), respeitada a prescrição
quinquenal.”

II.B. Da exposição ao agente calor:

Quanto ao agente calor, o Anexo 3 da NR 15 traz a seguinte tabela para fins de definição da
nocividade do referido agente:           

REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM DESCANSO NO
PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO(por hora)

LEVE MODERADA PESADA

Trabalho contínuo até 30,0 até 26,7 até 25,0
45 minutos trabalho
 

15 minutos descanso

30,1 a 30,5 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9

30 minutos trabalho
 

30 minutos descanso

30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9

15 minutos trabalho
 

45 minutos descanso

31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0

Não é permitido o trabalho, sem a adoção de
 

Medidas adequadas de controle

acima de
32,2

acima de 31,1 acima de
30,0

Constata-se no PPP (Evento 1 - OUT4, pág.16) do autor que o mesmo esteve exposto ao
agente nocivo calor durante dois períodos distintos, exercendo a mesma função, sob
exposições diferentes, sendo esses períodos de 06/03/1997 a 01/12/2004 e 02/12/2004 a
01/08/2006.

O autor trabalhou nesses períodos como “operador de estufa”, no setor de “estufas” (empresa
FRISA), cuja descrição de atividade é: operar estufa durante o processo de cozimento de
produtos embutidos; pesar produtos; posicionar gaiolas com produtos dentro da estufa; retirar
gaiolas com produtos da estufa; proceder tingimento das linguiças; outros serviços afins.

A intensidade/concentração ao qual o autor esteve exposto foi de 26,1 IBUTG (06/03/1997 a
01/12/2004) e 27,7 IBUTG (02/12/2004 a 01/06/2006).

O PPP apenas informa o IBUTG. Não informa se o trabalho era leve, moderado ou pesado.
Não informa se o regime de trabalho era intermitente ou contínuo. Quando se refere a tal
período, o PPP faz menção a LTCATs de 2003 e 2005; mas esses LTCATs não foram juntados
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aos autos.

À luz da precariedade dos dados informados no PPP, não há como qualificar tais períodos
como especiais.

No mais, foi justamente essa a justificativa pela qual o INSS indeferiu o enquadramento de tal
período como especial (ev.1-out4, p.27).

II.C. RECURSO DO INSS.

A sentença reafirmou a DER e antecipou os efeitos da tutela.

O tema 995 (STJ) tem o seguinte objeto:

Possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de implementação
dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário: (i) aplicação do artigo 493
do CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973); (ii) delimitação do momento processual oportuno
para se requerer a reafirmação da DER, bem assim para apresentar provas ou requerer a sua
produção.

Houve determinação de suspensão dos processos.

 

 

 

 

 

 

 

IV – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a parte AUTORA, nos termos do art. 55
da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no
art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E
NÃO CONHEÇO O RECURSO DO INSS, dessa maneira, reformando a sentença de modo
a considerar especial o período de 02/12/2004 a 01/08/2006, e, revogar a reafirmação da
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DER, voltando essa para o dia 11/04/2016.  

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000327032v11 e do código CRC 892cd12b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0006342-72.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: HUMBERTO RESENDE (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

PABLO COELHO CHARLES GOMES
Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5004334-02.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SERGIO FERNANDO NASCIMENTO (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL.
TRABALHADOR AVULSO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. HABITUALIDADE
E PERMANÊNCIA DA EXPOSIÇÃO COMPROVADA PELOS
ENGAJAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (SERGIO FERNANDO
NASCIMENTO) em face da sentença que julgou improcedente o pedido de qualificar como
especiais os períodos de 29/04/1996 a 27/06/2000 e 09/08/2014 a 02/09/2014.

A pretensão é de revisão de RMI de benefício, visto que o autor se encontra aposentado desde
2/9/14.

O autor alega em recurso que durante todo o período em que pleiteou a qualificação do
trabalho como especial esteve exposto a condições insalubres, o que seria comprovado pelo
PPP (PPP 7 - EVENTO 1) e LTCAT’s (LAUDO 2 A 14 - EVENTO 19) apresentados, bem
como pelo “engajamento individual” (OUT 9 a 12 - EVENTO 1); requerendo a reforma da
sentença impugnada.

2.         A sentença está assim fundamentada:

[...]Analisando os laudos técnicos e o PPP, verifico que o autor não faz jus ao
reconhecimento de especialidade laboral durante o período ora discutido.

Inicialmente, destaco que, quanto à sujeição a calor, o próprio PPP dispõe que se trata de
fator de risco oriundo de fonte natural, sendo certo que, para se caracterizar a especialidade
por calor, necessário que este advenha de fonte artificial.

Outrossim, no que se refere aos agentes químicos indicados no PPP, nenhum deles ultrapassou
os limites de tolerância definidos na NR-15, especialmente em seus anexos XI a XIII – poeiras,
4 mg/m³; dióxido de enxofre, 10 mg/m³; monóxido de carbono, 43mg/m³; dióxido de
nitrogênio, 7 mg/m³.

Ademais, na totalidade das funções, a exposição a tais agentes restou neutralizada pela
utilização de equipamentos de proteção individual eficazes, o que, na esteira do entendimento
do STF, também impediria a caracterização da especialidade – neste pormenor, merecem
destaques os documentos trazidos nos evs. 33/38 e 70/71, referentes às comprovações de que o
OGMO adotou as diligências necessárias na instrução e na exigência de utilização dos EPI’s
pelo trabalhador.
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Para o fator de risco ruído, é certo que o PPP e os laudos indicam a existência de algumas
funções praticadas pelo autor em que a pressão sonora ficou acima do limite legal.

Todavia, os documentos fornecidos (PPPs e laudos técnicos) demonstram que, em
realidade, os níveis de exposição a ruído1 variam diariamente, a depender do porto em que
exercida a atividade, do tipo de carga manejada e da função especificamente praticada pelo
trabalhador na dinâmica da atividade portuária, sendo certo que, em diversas
oportunidades, as medições realizadas nos laudos técnicos indicaram pressão sonora
inferior ao limite legal.

Desta feita, é de se destacar que as variações de exposição verificadas nos laudos não foram
devidamente representadas nos PPPs, os quais indicam valores estáticos para cada tipo de
função exercida, em contraposição à flagrante mutabilidade dos níveis de ruído apurada nos
documentos técnicos, quando corretamente considerados os demais critérios que
caracterizam a atividade portuária (porto em que praticada a atividade e tipo de carga
manejada).

Ora, tendo em mente que, durante sua vida laboral, o autor exerceu estas variadas funções
de forma alternada, em portos diferentes e manejando cargas também diversas, forçoso
concluir que, numa consideração geral do período, não há como se falar em exercício de
trabalho especial.

[...]Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o mérito
da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

3. Com relação aos agentes nocivos que não o ruído a sentença deve ser mantida tendo em
vista que pelos fundamentos já contidos na mesma não é caracterizada a especialidade.

4.   A exigibilidade de memória escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por
força do art. 173, III, da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001.
Antes disso nenhum ato normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição
de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo.

Percebe-se que a necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação
antes do perfil profissiográfico previdenciário; que, por sua vez, tornou tal exigência
ultrapassada.

A instrução do requerimento administrativo objetivando a concessão de aposentadoria
especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a 28/04/1995 e anteriores a
1º/01/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III do artigo 161 da
Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data (1º/01/2004), o documento
exigível passou a ser o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), a ser elaborado pela
empresa “...de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e
cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art.178 da IN
nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/01/2004.  Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/01/04), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art.
161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos
laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o
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Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de
que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico
Previdenciário), contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003,
serão dispensados os demais documentos referidos neste artigo.”

            Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral – necessidade de
apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz sentido exigir
histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

5.         O PPP apresentado registra que, nas funções de estivador e contramestre, o autor
esteve exposto ao agente nocivo ruído nas seguintes intensidades:

Função Período Intensidade

Estivador-Estivador 01/04/1997 a 19/12/2017 100,3 dB(A)

Estivador-Contramestre 13/05/1997 a 04/12/2017 89,4 dB(A)

6.         No que refere ao nível de ruído para configuração da especialidade do período de
trabalho, a TNU assumia entendimento diferente do adotado pelo STJ. Contudo, a TNU
alterou seu entendimento, cancelando, em 09/10/2013, o enunciado 32 da súmula de sua
jurisprudência dominante, em razão do provimento de incidente de uniformização, pelo STJ,
no qual a referida Corte reafirmou sua jurisprudência em face do teor do enunciado 32 da
TNU (STJ, 1ª Seção, Petição nº 9059 / RS, Julgado em 28/08/2013). Prevaleceu, destarte, o
entendimento consolidado no STJ a respeito do tema. Deste modo, para que surja o direito à
contagem de tempo de trabalho como “especial”, o nível de ruído a que deve estar submetido
o segurado deverá ser:

(i)        superior a 80 decibéis até 04/03/1997;

(ii)       superior a 90 decibéis entre 05/03/1997 até 17/11/2003 (vigência do Decreto nº
2.172/97);

(iii)      superior a 85 decibéis após 18/11/2003 (vigência do Decreto nº 4.882/03).

7.         Destarte, ao aplicar o entendimento da TNU ao caso concreto, verifica-se que os
seguintes períodos gozam de especialidade, sendo eles:

01/04/1997 a 27/06/2000 – nesse período o autor contém 652 engajamentos, sendo 491 na
função estivador-estivador e 161 na função de estivador-contramestre, restando claro que o
período deve ser qualificado como especial.
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Vale ressaltar que apesar do autor solicitar a especialidade do período de 29/04/1996 a
27/06/2000, o período não computado acima não pode ser considerado, tendo em vista que
não existe registro/engajamento referente ao mesmo.

09/08/2014 a 02/09/2014 – nesse período o autor contém 13 engajamentos, sendo 10 na
função estivador-estivador e 3 na função de estivador-contramestre; o período deve ser
qualificado como especial.

8.         Referente a metodologia utilizada para a aferição quantitativa do agente nocivo ruído é
evidente que a mesma está conforme o entendimento do TNU, o que é comprovado pelos
LTCAT’s apresentados, que aduz o seguinte:

“Tema 174 – (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 DA
FUNDACENTRO OU NA NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; [...]”.

9.         Sem o reconhecimento da especialidade dos períodos acimas descritos o autor
alcançava o tempo de contribuição de 42 anos, 1 mês e 10 dias.

Assim, com o acréscimo da especialidade do período de 01/04/1997 a 27/06/2000 e
09/08/2014 a 02/09/2014 o autor alcança 43 anos, 5 meses e 8 dias, conforme tabela abaixo:

Nome: SÉRGIO FERNANDO NASCIMENTO

Data
Entrada

Data
Saída

Dias
trabalhados

Coeficiente Dias
Equivalentes

a m d

01/04/1997 27/06/2000                      
1.184

              
0,40

                          
474

     
1

     
3

  
18

09/08/2014 02/09/2014                                                                          
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25 0,40 10 0 0 10

Dessa maneira, deve ser averbado o período acima, de 1 ano, 3 meses e 28 dias, ao tempo de
aposentadoria já considerado.

10.       Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR para reformar a sentença considerando os períodos de 01/04/1997 a 27/06/2000 e
09/08/2014 a 02/09/2014 especiais e averbando os mesmos no período já computado pelo
INSS alcançando o tempo de contribuição total de 43 anos, 5 meses e 8 dias.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301201v3 e do código CRC 19c92c7b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5004334-02.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SERGIO FERNANDO NASCIMENTO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para reformar a sentença
considerando os períodos de 01/04/1997 a 27/06/2000 e 09/08/2014 a 02/09/2014 especiais e
averbando os mesmos no período já computado pelo INSS alcançando o tempo de
contribuição total de 43 anos, 5 meses e 8 dias, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301202v2 e do código CRC ed69ab46.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001781-76.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TEREZINHA MARIA DE JESUS MATOS (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA
ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EPI
EFICAZ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, impugnando sentença que julgou procedente os pedidos do autor,
reconhecendo a especialidade aos seguintes períodos: 06/03/1997 a 12/03/2015, e,
concedendo o benefício de aposentadoria especial.

Registro que a Autora já estava aposentada: obteve a concessão da Aposentadoria por Tempo
de Contribuição em 27/03/2015. A ação tem caráter revisional.

Busca o INSS a modificação da sentença impugnada no seguinte sentido:  

“O tempo como auxiliar de enfermagem de 06/03/97 a 12/03/15 não poderia ter sido
considerado especial, eis que havia a utilização de equipamentos de proteção individuais
eficazes, os quais afastavam a insalubridade”.

Dessa forma requer que ao período referido não seja atribuída nenhuma especialidade

Também impugna, em relação a correção monetária, que: 

“Ante o exposto, conclui-se pela aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação
dada pela Lei nº 11.960/2009 (índice de poupança: 0,5% + TR) na liquidação do julgado antes
da expedição de RPV ou precatório, afastando-se o índice IPCA-E.”

Assim, busca a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]Sustenta a demandante, em linhas gerais, que os documentos apresentados à Autarquia
Previdenciária são hábeis a comprovar seu direito à concessão da aposentadoria especial.

A fim de comprovar o alegado, dentre outros documentos, a parte autora apresentou ao INSS,
conforme se verifica das cópias do processo administrativo (Evento 1 – PROCADM7 e Evento
11 – CONT2), cópias de sua(s) CTPS e dos Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos
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pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Analisando as cópias do processo administrativo supramencionado, verifica-se que, assim
como afirmado na peça inicial, já houve o reconhecimento do período de 01/11/1986 a
05/03/1997 como especial.

Nessa toada, por óbvio, passo à análise somente dos períodos não reconhecidos em sede
administrativa como atividade sob condições especiais prejudiciais à saúde e/ou à integridade
física, isto é, de 06/03/1997 a 31/07/2011 e de 01/08/2011 a 12/03/2015 (conforme atestado
nos PPP’s).

Quanto a esses, sendo certo que os PPP’s são emitidos com base em laudos técnicos,
porquanto preenchidos em consonância com as normas vigentes, entendo que os Perfis
Profissiográficos apresentados são hábeis a comprovar que, em virtude do desempenho das
atividades inerentes aos cargos de atendente e de auxiliar de enfermagem, a requerente
sujeitou-se a riscos biológicos de forma habitual e permanente e, por conseguinte, devem ser
computados como períodos de atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde e/ou à
integridade física.

Firme em tais razões, conforme demonstrado no quadro abaixo, somando-se os períodos ora
reconhecidos com aquele reconhecido em sede administrativa, temos que a autora, até a data
do requerimento administrativo formulado em 27/03/2015, possuía 28 (vinte e oito) anos, 04
(quatro) meses e 13 (treze) dias de tempo de trabalho sob condições especiais e, portanto,
diante do agente a que submetida, fazia jus à concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria especial.

[...] Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, para, nos termos da fundamentação
acima, CONDENAR o INSS a:

I) Revisar o ato de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB
165.673.402-5) da autora, TEREZINHA MARIA DE JESUS MATOS, CPF nº 925.445.417-
68, a fim de averbar os períodos de 06/03/1997 a 31/07/2011 e de 01/08/2011 a 12/03/2015,
devidamente RECONHECIDOS por este Juízo como sendo períodos de exercício de
atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde e/ou à integridade física da autora e,
via de consequência, CONCEDER à requerente o benefício previdenciário de aposentadoria
especial, desde a data do requerimento administrativo formulado em 27/03/2015, devendo
a DIP ser fixada na presente data.

II) Apurar e pagar as diferenças entre as rendas mensais do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição e de aposentadoria especial desde a DIB (27/03/2015) até a efetiva
implantação deste benefício, observando-se a prescrição quinquenal.

Concedo a tutela provisória de urgência, devendo o INSS implantar o benefício de
aposentadoria especial, bem como comprovar sua implantação, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da intimação desta Sentença.”

II.B. Do EPI Eficaz:

Decidiu o STF, no ARE 664335/SC que: “[...]10. Consectariamente, a primeira tese objetiva
que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de
neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.”
(grifo nosso)
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Assim, conforme o que fora decidido pelo STF, nos períodos em que o autor possuía EPI
comprovadamente eficaz, não podem ser atribuídos de especiais.

Constata-se pelos PPP’s (Evento 1 – PPP6) trazidos pelo autor que o mesmo, em todos os
períodos aqui descritos, 06/03/1997 a 12/03/2015, possuía os seguintes equipamentos de
proteção individual, especificados no tópico 15.8 do PPP (CA EPI):

i. nº do CA: 9722 – óculos (proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas
volantes; contra raios ultravioleta (u6), no caso das lentes verde, incolor, amarela; contra raios
ultravioleta (u6) e luz intensa (l3), no caso das lentes cinza.);

ii. nº do CA: 14321 – luva para procedimentos não-cirúrgicos (proteção das mãos do usuário
contra agentes biológicos.);  

iii. nº do CA: 20500 – luva para procedimentos não-cirúrgicos (proteção das mãos do usuário
contra agentes biológicos.);

iv. nº do CA: 6732 –  luva cirúrgica (proteção das mãos do usuário contra agentes
biológicos.);

v. nº do CA: 14209 – respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas
pff2 ( proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras, névoas e fumos (pff2).

O CA é o Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual. Nos termos da
NR06, item 6.2: "O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou
importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de
Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde
no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego."

Dessa forma, cada EPI possui uma data de CA Expedido, sendo elas:

i. nº do CA: 9722 – 14/08/2009

ii. nº do CA: 14321 – 12/06/2009

iii. nº do CA: 20500 – 13/08/2009

iv. nº do CA: 6732 –  02/07/2009

v. nº do CA: 14209 – 12/05/2009

Todos as informações aqui descritas podem ser conferidas no site
“http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx” (Ministério do Trabalho e
Emprego – Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) – Certificado de Aprovação de
Equipamento de Proteção Individual (CAEPI).

Nota-se que o PPP aponta EPI eficaz para todos os períodos, muito embora o Certificado de
Autorização (CA) tenha sido emitido em 2009. 
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Considerando, ainda, que o EPI somente pode ser comercializado após a emissão do CA, não
se pode presumir que o EPI, no caso concreto, tenha sido comercializado sem a emissão do
CA, pois, neste caso, a empresa que teria comercializado o EPI com violação à NR-06.

Considerando que todos os CA's no presente caso foram emitidos em 2009, é razoável
concluir que os CA's indicados do PPP são referentes à época de emissão do próprio PPP e
não da respectiva época de utilização do EPI. No mais, não posso supor que a autora, sendo
enfermeira, não utilizava EPI no período anterior a 2009.

Assim, o período de 06/03/1997 a 13/08/2009 NÃO deve ser considerado especial pela
simples indicação de CA emitido após a sua utilização; e o período de 14/09/2009 em diante
por possuir EPI Eficaz com CA válida.

III – Da contagem do tempo de contribuição

Com a especialidade sendo atribuída somente aos períodos de 01/11/1986 a 05/03/1997
(administrativamente) e não ao período de 06/03/1997 a 12/03/2015 (como pretendido
judicialmente) a autora não faz jus ao benefício da aposentadoria especial.

Dessa forma, deve ser revogada a tutela antecipada concedida, cessado o benefício de
aposentadoria especial, retomado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
sem a atribuição de especialidade ao período referido na sentença.

IV – Dispositivo.

Registro que a autora deverá continuar recebendo regularmente o benefício anterior, que lhe
fora deferido administrativamente (Aposentadoria por Tempo de Contribuição com DIB em
27/03/2015).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ao INSS, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Revogo a tutela antecipada que determinou a concessão de aposentadoria
especial. INTIME-SE A APSDJ.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de revisão do ato de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338892v15 e do código CRC 1ac0e80d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001781-76.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TEREZINHA MARIA DE JESUS MATOS (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de revisão do ato de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338893v3 e do código CRC d1a980df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001792-08.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA FACINI (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE
ENFERMAGEM. ATIVIDADES EM HOSPITAL. AUSÊNCIA  DE
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES
INFECTOCONTAGIOSOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face da sentença que o condenou a implantar o benefício de aposentadoria especial em favor
da parte autora.

Alega o recorrente o que segue:

(...)

DO INDEVIDO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL NO CASO CONCRETO

“In casu”, a Perícia Médica da Autarquia reconheceu o período de 01/05/1986 a 28/04/1995
como trabalhado em atividade especial (enquadramento por categoria profissional).

Por sua vez, a sentença recorrida reconheceu como tempo especial os períodos entre
29/04/1995 a 20/10/1997 e 01/07/1999 a 31/07/2011 e 01/08/2011 a 04/11/2014.

A r. sentença recorrida parece ser confusa em suas próprias razões. Ora, na fundamentação há
registro de que a utilização de EPI eficaz é suficiente para afastar a incidência de agentes
insalubres, excetuado o ruído. No caso dos autos o agente é biológico. Nesta relação, o PPP
apresentado pela autora para o período entre 01/08/2011 a 04/11/2014 registra
especificamente a existência de EPI eficaz. Assim, ao invés de reconhecer o tempo especial, a
decisão recorrida deveria ter verificado o acerto da decisão administrativa. Deste modo resta
demonstrado o erro no julgamento e necessidade de reforma da decisão impugnada.

Em relação ao período entre 01/07/1999 a 31/07/2011 não há qualquer menção ao fato de que
o suposto contato com agente insalubre se dava de forma habitual e permanente, não
ocasional ou intermitente. O que se vê entre as atividades da autora descrita naquele PPP, em
verdade, são algumas atividades que são incompatíveis com referido contato. Exemplificamos
o atendimento de telefone e anotações de registros de pacientes.

Ora, como não há prova da habitualidade e permanência e porque ela tinha funções
administrativas, há forte indícios de que ela ficava mais tempo nestas atividades
administrativas do que em contato com pacientes. Não há prova nos autos que permita o
enquadramento concedido na sentença ora objurgada. Assim, pede o INSS que seja reformada
a sentença para julgar improcedente também o pedido de reconhecimento de tempo especial
para o período entre 01/07/1999 a 31/07/2011.
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(...)

Nos Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP (Evento 1-PPP7) consta a seguinte
descrição das atividades desempenhadas pela autora nos respectivos períodos (01/05/1986 a
20/10/1997 e de 01/07/1999 a 31/07/2011 e 01/08/2011 a 04/11/2014):

Em se tratando de auxiliar de enfermagem que desenvolve as funções acima transcritas, é
inegável que a exposição aos agentes nocivos vírus, fungos, bactérias, protozoários etc. é
indissociável da prestação do serviço. Portanto, notório está que a exposição se dá de maneira
permanente, à luz do critério fixado na norma interna do próprio INSS (art. 278, II, da IN nº
77/2015).   

Não obstante, esta Turma tem entendido que considerar a exposição do auxiliar de
enfermagem aos agentes biológicos como habitual e permanente apenas pelo fato de
exercer sua função dentro de um hospital implicaria no necessário reconhecimento
de qualquer atividade desempenhada no interior de um hospital também como especial.

Essa, contudo, não é a melhor interpretação. É o que passo a demonstrar.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

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

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

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

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

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

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, não basta trabalhar em estabelecimento de saúde para que o tempo
de trabalho seja considerado especial; é necessário que o trabalho seja “em contato com
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados.” É evidente que nem todo o trabalho desempenhado em hospitais se dá com
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pacientes que sofram de patologia infectocontagiosa: há aqueles vitimados por traumas
(acidentados etc.) e doenças que, embora possam ser graves, não são contagiosas (como, v.g.,
as neoplasias malignas).

Nada há no PPP que indique o trabalho específico com pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. 

Como antes referido, não se pode prestigiar a interpretação que dê ensejo a uma conclusão
indicativa de que todo trabalhador que atue em hospitais (porque em hospitais haverá, via de
regra, presença de vírus, fungos e bactérias) fará jus à aposentadoria especial. Tal
interpretação é equivocada pelo critério restritivo contido no próprio regulamento da
Previdência Social que, nesse ponto, parece ter se inspirado na dicção do anexo 14 da NR-15.

Acrescente-se que o PPP referente ao período de 01/08/2011 a 04/11/2014 indica, ainda, a
utilização de EPI eficaz para os agentes biológicos ali elencados (virus, bactérias,
protozoários e fungos), aplicando-se a esse período a primeira tese fixada pelo STF, em
acórdão publicado em 12/02/2015, proferido em sede de repercussão geral, no seguinte
sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(...)

10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo
que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial.

[...]

14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese
de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia
do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria.

15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.
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(ARE 664335, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Nessa linha, o recurso do INSS deve ser provido.

Conclusão.

Impõe-se a revogação da tutela de urgência deferida na sentença quanto à concessão da
aposentadoria nela concedida, tendo em vista o acima disposto. 

INTIME-SE A APSDJ. 

Sem honorários e sem custas (artigo 55, Lei 9099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para
julgar improcedente o pedido. Tutela revogada.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000295750v31 e do código CRC 52252bd9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001792-08.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA FACINI (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para julgar improcedente o pedido. Tutela revogada.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000295751v3 e do código CRC b4e9614d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0019350-50.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JACIMAR CAMUZZI (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO  DE RMI DE BENEFÍCIO COM BASE
EM "TEMPO ESPECIAL". RECURSO DO INSS PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSS, em face da sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos averbando como tempo especial os períodos de
01/09/1975 à 31/04/1978 e 01/05/1978 à 30/04/1979.

Alega o recorrente que o PPP apresentado, utilizado como base para a concessão do período
especial estaria com irregularidades. Aduziu o que segue:

Trata-se de sentença que reconheceu o direito ao enquadramento dos períodos compreendidos
entre 01/09/1975 e 31/04/1978 e entre 01/05/1978 e 30/04/1979 como tempo especial, por
exposição ao agente nocivo ruído. No entanto, a r. sentença merece reforma. De fato, conforme
já aduzido na contestação, no que tange ao agente nocivo RUÍDO, é necessária a
apresentação de laudo técnico, qualquer que seja o período trabalhado, uma vez que este
agente depende de medição acima dos limites de tolerância para que a atividade seja
enquadrada como especial. Além disso, a emissão do SB 40 (ou documento equivalente) deve
ser respaldada em registros administrativos e funcionais. Não havendo tais registros em
relação aos períodos laborados pela parte autora, e não estando os formulários por ela
juntados acompanhados das medições dos níveis de ruído ao longo da jornada de trabalho,
não podem os mesmos constituir prova hábil da exposição alegada. Além disso, não constam
as demonstrações de valores medidos, sendo apresentados somente valores fixos, por vezes
desacompanhados de laudo técnico, o que afasta a sua conclusão por ausência de
demonstração de como tal valor final foi obtido, bem como se houve exposição durante toda a
jornada de trabalho. RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS: Nos PPPs que
englobam os períodos trabalhados entre 01.10.1979 e 01.03.1980 (fls. 37/39) e entre
01.03.1985 e 17.06.1989 (fls. 41/43), não constam os responsáveis pelos registros ambientais
(médico ou engenheiro do trabalho) em relação aos referidos períodos. O mesmo se aplica aos
laudos de fls. 44/45 (período entre 01.04.1990 e 31.10.1995). Nesse particular, há que ser
observada a regra contida no art. 58, §1º, da Lei 8.213/91:  

...

Desta forma, não havendo a informação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho responsável pela monitoração e pelos registros ambientais nos referidos PPPs e
laudos, não há como o mesmo ser considerado apto a comprovar a alegada atividade especial.
IMPUGNAÇÃO DO PPP DE FL. 36: Por fim, há que se destacar que o PPP de fl. 36, segundo
consta, foi emitido em 04.12.2007. Porém, atesta que houve responsável técnico pelo
monitoramento ambiental entre 01.08.2007 e 01.07.2008. Como o referido PPP pode ter sido
expedido em 2007 e atestar que houve responsável técnico até 01.07.2008? Se o documento
foi, realmente, produzido em 04.12.2007, somente poderia atestar qualquer coisa até tal data.
Referido fato é um indício da existência de grave irregularidade na expedição do referido PPP.
Por fim, o período que se pretende comprovar é aquele compreendido entre 1975 e 1979, sem
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que houvesse qualquer responsável técnico no período, de modo que, ainda que conste
responsável técnico em 2007 (TRINTA ANOS DEPOIS), o mesmo não pode aferir a condição
de trabalho de tão longínquo período. Desta forma, merece reforma a r. sentença de mérito.

 

2. Eis o teor da sentença:

“Considerando o pedido autoral e o procedimento administrativo realizado perante a
Autarquia Ré, analisando toda a documentação carreada aos autos e com base na
fundamentação acima exposta, verifico que houve comprovação de labor sob exposição de
risco à saúde ou a integridade física nos períodos 01/09/1975 a 31/04/1978, exposto a ruído
de 83, 7 dB, óleos, graxas (Fls. 36) e período 01/05/1978 a 30/04/1979, exposto a ruído, de 83,
7 dB, óleos, graxas ( Fls. 36).

Em que pese o INSS em sua Contestação impugnar suposta irregularidade no preenchimento
dos PPPs apresentados pelo autor, a meu ver, não merecem prosperar tais argumentos, pois,
conforme dito acima, no titulo “da prova dos autos”, é a própria Autarquia que tem o dever de
exigir e fiscalizar o seu correto preenchimento, uma vez que o segurado não pode ser
prejudicado se seu empregador descumpriu as normas legais e regulamentares sobre o tema.
O prejuízo, neste caso, deve ser suportado pelo Estado já que, além de ser o autor do
regramento legal, é aquele que arcará com os efeitos financeiros dos benefícios
previdenciários.

Assim, uma vez que o demandante comprovou que nos períodos acima esteve exposto a
agentes prejudiciais à sua saúde e integridade física, verifico que o mesmo faz jus à revisão de
seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, pelo que a procedência parcial do
pedido é medida que se impõe.

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, EXTINGUINDO O
PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, e
condenando o Réu a AVERBAR em nome do Autor como tempo especial os períodos de
01/09/1975 à 31/04/1978 e 01/05/1978 à 30/04/1979, bem como, a proceder à REVISÃO da
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, desde a DIB (19/11/2007), com
RMI a calcular pelo INSS, tendo em vista toda a fundamentação acima descrita.”

3. O autor está aposentado desde 11/2007.

Pretende sejam reconhecidos como especiais 2 períodos de trabalho, de modo que a RMI do
benefício seja revista.

A sentença julgou procedente o pedido, considerando especiais os períodos de 01/09/1975 à
31/04/1978 e 01/05/1978 à 30/04/1979.

A inicial se restringiu a pedir esses dois períodos.

Não obstante isso, foram juntados documentos relativos a períodos posteriores; e o próprio
recurso inominado do INSS a eles se referem.

A cognição estará restrita ao objeto da lide, que são os 2 períodos acima indicados.

4.  A inicial assim descreveu os 2 períodos:
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Período: 01/09/1975 à 31/04/1978 Empresa: VIAÇÃO SERRANA LTDA.
Atividade/função: AUXILIAR DE OFICINA Agente nocivo: Ruído 83,7 DB, óleos e
graxas; Prova: PPP

Período: 01/05/1978 à 30/04/1979 Empresa: VIAÇÃO SERRANA LTDA.
Atividade/função: MECANICO Agente Nocivo: Ruído 83,9 DB, óleos e graxas; Prova:
PPP

Assiste razão ao INSS.

O PPP que há em ev.1-out6, pág.11, relativo aos 2 períodos acima indicados, afirma ter sido
expedido em 4/12/2007. Contudo, indica que a mensuração dos agentes teria sido feita no
intervalo de 1/8/2007 a 1/7/2008 (!?). 

Ou seja: tal PPP indica dado temporal que teria se encerrado depois da data em que ele,
supostamente, foi emitido (4/12/2007).

Quanto ao agente ruído, não localizei histograma ou laudo. Não há como confiar no nível de
ruído indicado no PPP, haja vista a incongruência apontada.

O recurso deve ser provido.

5. Sem custas e sem honorários, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO para julgar
improcedente o pedido.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000322215v8 e do código CRC 68f7782c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0019350-50.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JACIMAR CAMUZZI (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000322216v2 e do código CRC 436fe724.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0030176-53.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ABEL DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

 

1.   Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ABEL DOS SANTOS
NASCIMENTOS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos,
reconhecendo como especiais os períodos de 14/06/1989 a 01/02/1995 e 19/03/1997 a
30/08/2006.

O recurso se refere ao período de 05/03/2007 a 11/01/2011.

Alega o recorrente que restou comprovada a sujeição do autor a agentes nocivos (agentes
físicos - ruído e calor; agentes químicos - poeira de carvão, poeira mineral e dest. hulha.), a
sua saúde e a sua integridade física no período de 05/03/2007 a 11/01/2011.

2.       Eis o teor da sentença:

"[...]Nestes autos, a parte autora postula o reconhecimento de atividade laborada sob
condições especiais, com posterior concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição
(DER 23.6.2016; NB 178.466.207-8 – fl. 16).

Para tanto, aduz que ao requerer em sede administrativa o benefício de aposentadoria, teve o
seu pedido negado ao fundamento de falta de tempo de contribuição.

Na oportunidade, o INSS computou 27 anos, 8 meses e 17 dias, deixando de considerar os
períodos de atividade especial, laborados de 14.6.1989 a 1.2.1995, na empresa Arcelormittal
Brasil S.A; 19.3.1997 a 30.8.2006 e 5.3.2007 a 11.1.2011, na empresa PAJ Serviços,
Manutenção, Fabricação e Montagem Industrial Ltda., exposto a agentes nocivos à saúde ou
integridade física.

[...]De 5.3.2007 a 11.1.2011, o autor apesar de ter exercido a mesma função do período entre
1.4.1998 e 30.8.2006 (“operador VIII”; setor: coqueira), de acordo com PPP (fls. 26-27), a
sua exposição a ruído deu-se no patamar de 84,2 decibéis e o calor, na intensidade de
29,6ºC, ou seja, ambos ficaram abaixo do limite de tolerância previsto na legislação.

Em relação aos agentes químicos (poeira de carvão, poeira mineral, destilação de hulha), no
PPP consta informação de uso eficaz do EPI, o que afasta a sua nocividade.
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Os laudos técnicos de fls. 216-234 confirmam essas informações.

[...]Ante o exposto:

a) JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e resolvo o mérito da postulação (art. 487, I,
NCPC), para condenar o INSS a reconhecer a especialidade laboral nos períodos de
14.6.1989 a 1.2.1995 e de 19.3.1997 a 30.8.2006; e

b) JULGO IMPROCEDENTE (art. 487, I, NCPC) a pretensão do autor ao reconhecimento
como tempo especial do período de atividade de 5.3.2007 a 11.1.2011, e concessão de
benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.”

3.   Quanto ao período controvertido no recurso (de 05/03/2007 a 11/01/2011), o PPP indica
que houve uso de EPI eficaz (ev.1-out2). Quanto ao mais, reporto-me ao que já consta na
fundamentação da sentença quanto a esse período.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

4.    Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301570v4 e do código CRC 4e673832.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0030176-53.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ABEL DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301571v2 e do código CRC 4cf412d1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0008364-06.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JURACI JOSE BENTO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CALOR.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, impugnando sentença que julgou
procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade nos seguintes períodos
22/03/1993 a 27/10/1993, 04/01/1994 a 31/08/1996, 24/02/1997 a 05/09/2000, 16/03/2001 a
10/05/2006, 02/05/2007 a 31/05/2012 e 01/06/2012 a 11/05/2015, bem como concedeu
aposentadoria comum por tempo de contribuição.

Busca o recorrente que seja reformada a sentença no sentido de que a nenhum período
requerido seja qualificado como especial, que aduz o seguinte: 

O inconformismo do INSS diz respeito ao reconhecimento dos períodos de 06/03/1997 a
30/04/2005 e de 01/05/2005 a 31/07/2005, por sujeição ao agente nocivo calor.    Não merece
reparos a decisão administrativa que não reconheceu como tempo de atividade especial todos
os períodos pleiteados pela parte autora.

...

Quanto aos limites de tolerância, se num primeiro momento (até 05/03/1997), havia clara
definição de um limite de tolerância a ser observado (28º C), atualmente isso não mais se
verifica, tendo o agente calor limites de tolerância variáveis (aferidos em IBUTG), a depender
do tipo de atividade desempenhada (leve, moderada ou pesada), levando em conta a
magnitude do dispêndio energético nas atividades declaradas medidas em Kcal/h (Kilocalorias
por hora), bem como o regime de trabalho intermitente com ou sem períodos de descanso no
próprio local da prestação de serviço ou em local diverso (local de descanso).

...

Não obstante, até 05/03/1997, quando se edita o Anexo IV do Decreto nº 2.172/97, tal
exigência decorria da própria aplicação combinada do rol de agentes nocivos contemplados
nos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, prevista no art. 292 do Decreto nº 611, de
21/07/92. Posteriormente, em que pese o Anexo 3 da NR-15 prever a realização de trabalhos
em ambientes externos com carga solar, remanesce a necessidade, de que o calor excessivo,
para fins de enquadramento em atividade especial, TENHA PROCEDÊNCIA DE FONTES
ARTIFICIAIS, ainda que o trabalho seja exercido em ambientes com presença de carga solar.
A própria Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010, em seu art. 240, deixa claro que as
temperaturas anormais só ensejaram aposentadoria especial quando oriundas de fontes
artificiais, para qualquer período. Com efeito, as intempéries climáticas (vento, chuva, calor
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do sol, frio, umidade, etc.), além de não estarem previstas como agentes nocivos na
norma previdenciária, consubstanciam fatos de cunho estritamente imprevisível, podendo
ocorrer ou não, impassíveis, portanto, de serem aferidas metrologicamente dentro de um
padrão de ocorrência e de configurar uma exposição habitual e permanente do trabalhador. ...

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]A parte autora pretende o reconhecimento de atividade supostamente desempenhada em
condições prejudiciais à saúde nos seguintes períodos: de 06/03/1997 a 30/04/2005; de
01/05/2005 a 31/07/2005.

Em ambos os períodos supra, a parte autora laborou junto à empresa Cerâmica Cinco Ltda e
a prova do direito alegado realizou-se pelo PPP de fls. 74-76.

Em sede administrativa, não houve o reconhecimento desses dois períodos como especiais,
pois a documentação apresentada era silente quanto ao regime de trabalho e tipo de atividade
do segurado.

Em que pesem as considerações realizadas pela autarquia administrativamente, o PPP
juntado possui elementos suficientes para atestar o efetivo trabalho em condições prejudiciais
à saúde.

Percebe-se que no item 15.4 do PPP há informação clara sobre a temperatura apurada no
ambiente de trabalho, a intensidade deste (pesado) e o limite aplicado pela legislação para
aquela espécie de trabalho (26ºC).

Caso o INSS não concordasse ou encontrasse em tais dados inconsistências que pudessem
gerar o indeferimento do pleito, deveria ter solicitado a apresentação do laudo confeccionado
para fundamentar o PPP. Não o fez. Optou pelo indeferimento direto da averbação.

O PPP não possui dados inconsistentes que justificassem a apresentação do laudo. Nele há
não só as informações já citadas anteriormente, como também a ressalva que o contato com o
agente nocivo era indissociável do exercício da atividade laborativa, atendendo ao requisito
da permanência.

Assim, claro está o direito do demandante, devendo todos os períodos supracitados serem
averbados como especiais, para fins previdenciários.

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o demandado a
conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição
integral, com data de início (DIB) em 26/01/2017 (DER) e início do pagamento (DIP) na data
da prolação desta sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

RECONHEÇO para fins previdenciários o tempo de serviço exercido pelo autor no meio
rural, em regime de economia familiar, no seguinte período: de 01/01/1985 a 31/12/1989.

RECONHEÇO, para fins de contagem como tempo especial, o períodos de 06/03/1997 a
30/04/2005 e de 01/05/2005 a 31/07/2005.”

II.B. Da exposição ao agente calor:
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Diversamente do que sugere (implicitamente) o recurso, o autor não esteve sujeito a fontes
naturais de irradição de calor.

Constata-se no PPP (Evento 1 - OUT11 - págs. 5/7) do autor que o mesmo esteve exposto ao
agente nocivo calor durante dois períodos distintos, contudo, como exerceu a mesma função,
esteve sob a mesma exposição, sendo esses períodos de 01/11/1996 a 30/04/2005 e
01/05/2005 a 31/07/2005.

O autor trabalhou nesses períodos como “oleiro” e “oleiro desenfornador”, no mesmo setor,
“fornos”, numa empresa de cerâmica. As  descrições de atividade são a mesma: executar a
colocação e retirada dos produtos cerâmicos (telhas, lajotas, etc) no interior dos fornos.

O IBUTG variou de 28,9 a 30,4 IBUTG, sendo o seu trabalho definido como “pesado”
(campo 15.4 do PPP).

O Anexo 3 da NR 15 traz a seguinte tabela para fins de definição da nocividade do referido
agente:           

REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM DESCANSO NO
PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO(por hora)

LEVE MODERADA PESADA

Trabalho contínuo até 30,0 até 26,7 até 25,0
45 minutos trabalho
 

15 minutos descanso

30,1 a 30,5 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9

30 minutos trabalho
 

30 minutos descanso

30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9

15 minutos trabalho
 

45 minutos descanso

31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0

Não é permitido o trabalho, sem a adoção de
 

Medidas adequadas de controle

acima de
32,2

acima de 31,1 acima de
30,0

Visto que o PPP definiu a atividade como pesada e o IBUTG situou-se entre 28,9 e 30,4;
considerando, ainda, que a descrição das atividades que há no PPP sugere que o trabalho era
desempenhado de forma contínua; nada há a reparar na sentença.

III – Dispositivo
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Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.  

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324299v10 e do código CRC 7768c1cb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0008364-06.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JURACI JOSE BENTO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324300v2 e do código CRC 919874e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0035331-72.2017.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALDEYR PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. PROFISSÃO DE CARTEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ALDEYR PEREIRA DE
ALMEIDA, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos.

Alega o recorrente que esteve sujeito a elementos capazes (adicional de periculosidade) de
comprovarem a especialidade de seu labor no período de: 06/2014 até a DER. Dessa forma,
requer a reforma da sentença.

2. Eis o teor da sentença:

“[...] No caso dos autos, afirma o Autor em sua inicial que, com o cômputo dos períodos em
que exerceu a função de carteiro, teria o tempo necessário para fazer jus ao beneficio de
aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, considerando o pedido autoral e o
procedimento administrativo realizado perante a Autarquia Ré, analisando os documentos que
instruem os autos e com base na fundamentação acima exposta, verifico que não houve
comprovação de labor sob exposição a agentes que prejudicam a saúde ou a integridade
física.

Isso porque, não houve enquadramento por categoria profissional, tendo em vista a
inexistência de previsão legal para a função de carteiro, tampouco por exposição a agentes
nocivos, pois o PPP (fls. 95/97) juntado aos autos, para o período de 2008 até a data da DER
é conclusivo no sentido de informar que inexiste fator de risco para a atividade exercida pelo
Demandante.

Sendo assim, inexorável reconhecer que o Demandante não possui o tempo necessário para
fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição, pelo que a improcedência do pedido é
medida que se impõe.

[...]Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O PROCESSO,
COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, com base na
fundamentação supra.”

3. Resta claro que inexiste nos autos, em especial no PPP (fls. 95/97; Evento 1 - OUT8)
qualquer comprovação de exposição a algum agente nocivo à saúde ou integridade física do
autor durante o período de labor em que requisitou a especialidade, não podendo a
periculosidade ser usada para o mesmo, assim, não prosperando qualquer alegação que
justifique a reforma da sentença impugnada.
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4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995),
tendo em vista que as provas foram devidamente analisadas pelo juízo a quo, o qual proferiu
julgado em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

5. Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10%
do valor corrigido da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318926v5 e do código CRC c8ed0cab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0035331-72.2017.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALDEYR PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318927v2 e do código CRC bf70eca9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0005365-77.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: WILSON DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSOS DO
AUTOR E DO RÉU. RUÍDO, SÍLICA E ENQUADRAMENTO
PROFISSIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 

I – Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte Autora, WILSON DA SILVA, e pela
Autarquia ré, impugnando sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor,
reconhecendo a especialidade aos seguintes períodos: 13/09/1981 a 21/09/1982, 03/10/1982 a
20/09/1983, 10/10/1983 a 28/01/1984, 10/04/1984 a 27/08/1988, 30/11/1988 a 01/08/1989,
18/11/1989 a 31/01/1991, 01/03/1991 a 20/11/1992, 01/06/1993 a 18/03/1994, 26/03/1999 a
03/05/1999 e 26/05/2000 a 15/04/2004.

Busca o recorrente, autor, que para os períodos de 03/10/1995 a 05/08/1997, 16/04/2004 a
03/01/2008 sejam também qualificados como especiais, pois, alega que nesse período pelos
laudos e PPP's anexados comprova que esteve exposto à condições especiais.

Já o recorrente, INSS requer que seja reformada a sentença no sentido de que a nenhum
período requerido seja qualificado como especial. Alegou o que segue:

Inicialmente, de se destacar que a atividade exercida pelo autor (operador de
máquinas/guindaste) não possuía enquadramento profissional, conforme se observa abaixo, de
modo que incabível a conversão dos períodos compreendidos entre 13.09.1981 e 18.03.1994,
como o fez a r. sentença de mérito. De acordo com a legislação previdenciária, havia a
previsão de enquadramento como atividade especial a partir da categoria profissional. No
entanto, a atividade desempenhada pelo autor - OPERADOR DE MÁQUINAS/GUINDASTE -
não possui enquadramento legal. A regulamentação dessa sistemática foi feita pelo Anexo II
do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, criando uma presunção de que as atividades
constantes daquele rol eram consideradas insalubres, desde que o seu exercício seja
devidamente comprovado pelo segurado. A Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, alterou a
legislação previdenciária, mais especificamente o artigo 57 da Lei n. 8.213/91, estabelecendo
que o segurado deveria comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos, revogando a
sistemática da presunção legal anteriormente citada. Assim, não é possível a conversão em
especial por enquadramento profissional do período controverso. Por outro giro, nenhum dos
documentos apresentados pelo autor comprovam a exposição a fatores de risco. O “laudo
técnico” de fl. 30 não possui identificação de que se refere ao autor ou mesmo ao setor que o
mesmo exercia suas atividades. Inclusive, não há sequer como aferir se o autor exerceu suas
atividades laborais na referida empresa, eis que não consta nenhum vínculo empregatício em
sua CTPS ou mesmo no CNIS com a empresa de nome “EMPRESAS REUNIDAS BSM
SOTREL LTDA”. Enfim, não existe qualquer elemento que comprove que as condições de
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trabalho relatadas à fl. 30 se aplica ao autor, sendo uma prova absolutamente
descartável. Não bastasse isso, não há qualquer indicação da metodologia empregada para a
aferição do nível de ruído, não há indicação a qual período temporal se refere o referido
“laudo” e sequer há indicação de responsável pelo monitoramento ambiental. Ou seja., o
documento de fl. 30 não possui qualquer valor probatório. O próximo documento a ser
analisado é o PPP de fls. 31/33, o qual se refere ao período compreendido entre 26.05.2000 e
15.04.2004 (data de elaboração do referido PPP). No referido PPP constam como fatores de
risco, além do ruído, elementos não previstos na legislação previdenciária, tais como
“iluminamento (?)”, “ruído de impacto” e calor (cuja fonte não seja artificial). Ademais, não
consta qual foi a metodologia utilizada para a aferição edo nível de pressão sonora. Por fim, o
laudo de fl. 34, que sequer conta com assinatura de responsável técnico, “atesta” uma
exposição intermitente (consta expressamente a informação de que a exposição era
intermitente), cuja variação se dava entre 85dB e 96dB, no período compreendido entre
26.03.1999 e 03.05.1999. Ou seja, quando o limite era de 90dB. Isso significa que em grande
parte do tempo a exposição ao ruído se encontrava abaixo do limite legal, o que
descaracteriza a habitualidade necessária para a caracterização do labor especial. ..."

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“ Considerando o pedido autoral e o procedimento administrativo realizado perante a
Autarquia Ré, analisando toda a documentação carreada aos autos e com base na
fundamentação acima exposta, verifico que houve comprovação de labor sob exposição a
agentes que prejudicam a saúde ou a integridade física apenas nos seguintes períodos:

Período Função / Exposição / Folha no processo

13/09/1981 a 21/09/1982 / Operador de máquinas / 24

03/10/1982 a 20/09/1983 / Operador de máquinas / 25

10/10/1983 a 28/01/1984 / Operador de máquinas / 25

10/04/1984 a 27/08/1988 / Operador de máquinas / 26

30/11/1988 a 01/08/1989 / Operador de guindaste / 15

18/11/1989 a 31/01/1991 / Operador de guindaste / 15

01/03/1991 a 20/11/1992 / Operador de guindaste / 16

01/06/1993 a 18/03/1994 / Operador de guindaste / 16

26/03/1999 a 03/05/1999 / Ruído 91 dB (A) / 34 e 37

26/05/2000 a 15/04/2004 / Ruído 90,5 dB (A); Sílica Livre Cristal. / 31/33

Ressalte-se que, apesar de estar previsto no registro profissional do Autor a função de
“Operador de Máquinas” nos períodos referenciados acima, entendo que deve ser a mesma
equiparada à função de motorista descrita nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e nº
83.080/79 para fins de enquadramento como atividade especial antes do advento da Lei
9.032/95, nos termos da jurisprudência ora colacionada, da qual me valho como
fundamentação:
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PREVIDENCIÁRIO. DECLARATÓRIA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE
PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ATIVIDADE ESPECIAL.
CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REGRA
DE TRANSIÇÃO DO ART. 9º DA EC 20/98 NÃO CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1.
(...) 3. Salvo no tocante ao agente físico ruído, é inexigível laudo técnico das condições
ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei nº
9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ. (...) 5. É insalubre o trabalho exercido
nas funções de tratorista, motorista e operador de máquinas, de forma habitual e permanente
(Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79). (AC 00409907720064039999 – TRF3 – Décima Turma,
Relator Desembargador Federal Jediael Galvão, DJU DATA:14/03/2007)

Quanto aos períodos de 03/10/1995 a 05/08/1997 e 16/04/2004 a 03/01/2008 entendo pelo não
enquadramento, haja vista a ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a
agente nocivo.

Por último, cabe assinalar que o fator “iluminamento”, apontado no PPP de fls. 31/33, não é
agente nocivo previsto na legislação previdenciária.

Desta feita, com base em todo o exposto, chega-se à conclusão de que o tempo de serviço do
Autor apurado até a data do requerimento administrativo em 27/07/2017 (fl. 35), tendo em
conta todos os elementos constantes dos autos, foi o seguinte:[...]

Assim, uma vez que o demandante contava com 26 anos, 07 meses e 18 dias de tempo de
contribuição na data do requerimento administrativo (fl. 35), multiplicando por 0,4 os valores
da tabela acima (5.506 dias), tempo este considerado especial, e acrescendo ao tempo comum
apurado pelo INSS, verifico que o segurado totalizava na data da DER o tempo de 32 anos, 07
meses e 29 dias, ou seja, ele não fazia jus ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art.
487, I do CPC/2015, condenando o Réu a AVERBAR em nome do Autor como tempo especial
os períodos de 13/09/1981 a 21/09/1982, 03/10/1982 a 20/09/1983,10/10/1983 a 28/01/1984,
10/04/1984 a 27/08/1988, 30/11/1988 a 01/08/1989, 18/11/1989 a 31/01/1991, 01/03/1991 a
20/11/1992, 01/06/1993 a 18/03/1994, 26/03/1999 a 03/05/1999 e 26/05/2000 a 15/04/2004.”

II.B. Do recurso do réu:

Quanto à alegação de que as profissões de “operador de máquinas” e “operador de guindaste”
por não se encontrarem previstas nos decretos 53.831/64 e 83.080/79 não podem ser
utilizadas para justificar o enquadramento profissional e, consequentemente a especialidade,
não merece prosperar, pois conforme jurisprudência da TNU as mesmas podem ser
enquadradas e equiparadas à profissão de motorista de caminhão; é o que se infere do
seguinte julgado:

VOTO-EMENTA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRESUNÇÃO POR CATEGORIA
PROFISSIONAL ATÉ A LEI Nº 9.032/1995. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
PATROLEIRO E OPERADOR DE MOTONIVELADORA. EQUIPARAÇÃO À CATEGORIA DO
CÓDIGO 2.4.4 DO DECRETO N. 53.831/1964 E 2.4.2 DO DECRETO N.º 83.080/1979.
POSSIBILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Trata-se de Pedido de
Uniformização de Interpretação da Lei Federal interposto pelo INSS contra acórdão prolatado
por Turma Recursal de Pernambuco que reconheceu como especial o tempo de serviço na
atividade de patroleiro e operador de motoniveladora, por equiparação à de motorista de
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caminhão ou ônibus, que, conforme código 2.4.4 do Decreto nº 53.831/1964 e 2.4.2 do Decreto
nº 83.080/1979, se enquadra como atividade especial. O recorrente sustenta divergência com
julgados da Turma Recursal do Mato Grosso e de São Paulo, os quais possuem similitude
fático-jurídica em relação ao acórdão recorrido suficiente para o conhecimento do incidente.
O incidente foi inadmitido na origem, porém, por força de agravo, foi distribuído mediante
decisão do Ministro Presidente desta TNU. No mérito, o incidente não deve ser provido. Sabe-
se que o rol de categorias descritas nos Decretos 53.831/64, 83080/79 e 2172/97 é meramente
exemplificativo (REsp 1658049/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
18/04/2017) , sendo possível que outras atividades sejam reconhecidas como especiais por
analogia, como, por exemplo do tratorista com o motorista de caminhão, em virtude de se
tratarem de atividades assemelhadas, que estão expostas aos mesmos fatores de risco. A título
ilustrativo, atente-se para precedente da Segunda Turma do E. STJ: PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO
DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE TRATORISTA. ENQUADRAMENTO POR
ANALOGIA. POSSIBILIDADE. ROL DE ATIVIDADES ESPECIAIS MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA DO STJ. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO 1.306.113/SC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o rol de atividades consideradas
prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979
e 2.172/1997 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que
atividades não elencadas no referido rol, sejam reconhecidas como especiais, desde que, tal
situação seja devidamente demonstrada no caso concreto. 2. In casu, o Tribunal a quo,
especado nos elementos fáticos coligidos aos autos, concluiu pela especialidade da atividade
de tratorista, porquanto comprovada, por meio de formulários DSS-8030, a sua especialidade.
3. Recurso especial conhecido mas não provido. (Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 23/03/2015) Neste contexto, a análise efetuada no acórdão recorrido, com base nas
provas constantes dos autos e na descrição das atividades do CBO, foi perfeita no sentido de
concluir pela equiparação, por analogia, da atividade de operador de patrol e operador de
motoniveladora àquela de motorista de caminhão ou ônibus prevista no código 2.4.4 do
Decreto 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto 83.080/79, senão note-se: No caso em comento, com
base na CTPS anexada (anexos 05 a 17), o recorrente exerceu a atividade de operador de
patrol e operador de motoniveladora. A atividade de patroleiro (Planejam o trabalho, realizam
manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico
"bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em
pavimentos e cravam estacas – código 7151 da CBO) pode se equiparar com a de motorista de
caminhão ou ônibus, que, conforme código 2.4.4 do Decreto nº 53.831/1964 e 2.4.2 do Decreto
nº 83.080/1979, se enquadra como atividade especial. O mesmo se aplica para operadores de
motoniveladora (Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as
operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção
de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas. – código 7251 da CBO).
Não é distinta a conclusão em relação a operador de máquinas, que também deve ter sua
especialidade reconhecida. Os tipos de máquinas utilizadas pelo demandante no decorrer de
sua laboral são muito semelhantes, não fazendo sentido tratar de forma desigual casos
semelhantes. Vide posicionamento do E. STJ em caso semelhante: No presente caso, a
atividade profissional desenvolvida pelo segurado (operador de máquina injetora, com
exposição a ruído elevado) garante a concessão de aposentadoria especial com tempo de
serviço de 25 anos, motivo pelo qual para a conversão desse período, para fins de concessão
de aposentadoria ao segurado do sexo masculino (tempo comum máximo de 35 anos), deverá
ser aplicado o fator de conversão 1,4. (AgRg no REsp 1105770 / RS AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL 2008/0259860-0) Assim, considero como especial todo o período
anterior a Lei nº 9.032/1995 em que o autor trabalhou como patroleiro e operador de
motoniveladora, sem que haja a necessidade de comprovar a exposição a algum dos agentes
de insalubridade previstos em Lei. Ante as razões expostas, o acórdão recorrido deve ser
mantido, razão pela qual o incidente não merece provimento. (05026496920164058300,
JUÍZA FEDERAL MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, DOU 10/08/2017 páginas 079-229.)
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Relativo ao período de 26/03/1999 a 03/05/1999 o laudo técnico pericial de ev.1-
out3 apresenta que o autor esteve exposto ao agente nocivo ruído acima do limite legal (91
db(A)), bem como que essa exposição era habitual e permanente ("conclusão perito" - ev.1-
out3, pág.5).

No que se refere ao período de 26/05/2000 a 15/04/2004 os documentos dos autos (Laudos e
PPP’s - folhas 31/33) comprovam que o autor esteve exposto a agentes nocivos (ruído e sílica
livre) acima do limite legal, de modo que tal período deve ser qualificado como especial. 

Vale ressaltar que a necessidade de indicação da norma/metodologia empregada para a
aferição quantitativa do agente nocivo ruído só se tornou necessária após 19/11/2003. Assim,
para os períodos após tal data o agente nocivo sílica livre cristalizada (que foi apontado no
PPP, ev.1-ou3, p.3) justifica a qualificação do período como especial; e, para aqueles
anteriores, basta o agente nocivo ruído.

Quanto às alegações da impossibilidade de utilizar o laudo técnico de fl. 30 como valor
probatório ao processo vale ressaltar que o mesmo não deve prosperar, pois, o juízo a quo não
o utilizou para a concessão de especialidade.

II.C. Do recurso do autor

Conforme já fora dito pelo juízo a quo não existe qualquer comprovação de que no período de
16/04/2004 a 03/01/2008 o autor esteve exposto a qualquer agente nocivo, não sendo possível
assim atribuir a especialidade ao mesmo. A alegação de que o PPP de folhas 31-33 comprova
a exposição não merece prosperar pois no mesmo não existe data final, e, a sua emissão, é de
15/04/2004, sendo essa a data limite para a utilização do mesmo.

Já no período de 03/10/1995 a 05/08/1997, o laudo apresentado e indicado no recurso (fl.30;
ou ev.1-out3,p.1) não possui dados suficientes de que se refere ao labor do autor. Registro que
tal laudo não se refere ao período acima indicado (3/10/95 a 5/8/97), mas sim a período
pretérito, visto que a medição foi realizada no dia 20/2/1995. A questão afeta ao período de
emissão poderia ser superada a teor da súmula 68 da TNU. Contudo, o fato é que tal "laudo" é
apócrifo: parece ter sido emitido sobre um formulário padrão emitido pela Delegacia Regional
do Trabalho, mas nele não se indica quem foi o responsável (médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho) pela colheita dos dados. Logo, não se lhe pode imputar
valor probatório.

III – Dispositivo

Condeno a parte recorrente vencida (AUTOR) em custas judiciais e honorários advocatícios
de 10% do valor da corrigido causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º,
do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base
no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000322893v17 e do código CRC 65e72273.
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Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0005365-77.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: WILSON DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000322894v2 e do código CRC 0d4371fd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0036218-21.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FRANCO BERTOCCHI LIMA (AUTOR)

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

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL.  PESCADOR ARTESANAL. INÍCIO
DE PROVA NÃO CORROBORADO PELAS TESTEMUNHAS. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCO BERTOCCHI
LIMA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de
serviço rural na qualidade de pescador artesanal. Sustenta que foram apresentados vários
documentos como início de prova material que abrangem quase todo o período requerido
(1999 a 2011, com exceção dos anos de 2007 a 2010). Argumenta que diante do princípio da
continuidade do labor rural, as provas apresentadas são hábeis à comprovação de todo o
período, consoante Súmula 577 do STJ.

Eis o teor da sentença:

Cuida-se de pedido de condenação do INSS a averbar tempo de serviço rural de segurado
especial referente ao período de 05/10/1999 a 12/2011.

O autor formulou requerimento administrativo de averbação de tempo de serviço de
pesca artesanal em 15/9/2017. Mesmo depois de intimada, a APS não concluiu o processo
administrativo nem apresentou justa causa para a demora na sua conclusão. Presume-se a
resistência tácita do INSS à pretensão do autor.

O INSS foi citado para apresentar contestação até o dia da audiência. O Procurador Federal
apresentou contestação oral alegando que (evento 32, VIDEO4): 

o tempo de serviço de se segurado especial posterior a 1991 não pode ser averbado sem
indenização das contribuições previdenciárias;

não há início de prova material do exercício da pesca artesanal;

não foi comprovado que a pescar era exercida em caráter indispensável à subsistência,
ainda mais se for considerado que o autor concluiu ensino superior em curso de
Administração.

O autor alegou que o fato de ter estudado para melhorar de vida não impede a comprovação
do exercício da pesca artesanal. Alegou que a pesca artesanal é um costume na comunidade
em que vive (evento 32, VIDEO4).
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A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

A partir de 10/7/2001, já está registrado no CNIS o período de atividade de segurado
especial (evento 33), tornando parcialmente desnecessária a intervenção
jurisdicional. Persiste a necessidade de tutela em relação ao período de 05/10/1999 a
9/7/2011.

A presidente da colônia de pescadores declarou que o autor só começou a exercer pesca
artesanal em 18/5/2001 (evento 5):

O documento expressamente contraria a alegação do autor de que começou a exercer a pesca
artesanal em 5/10/1999. É até possível que o autor exercesse a pescaria naquela época, mas
não ficou provado o caráter profissional da atividade.

Quanto ao período de 18/5/2011 a 9/7//2011, está atestado na declaração da colônia de 
pescadores, mas esse  documento não vale como início de prova material, porque não está
homologado pelo INSS, conforme exige o art. 106, III, da Lei nº 8.213/91. Segundo o Superior
Tribunal de Justiça, "a declaração de sindicato rural somente constitui início de prova
material hábil a demonstrar o labor campesino se homologada pelo INSS ou pelo Ministério
Público" (AgRg no AREsp 550.391/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe 08/10/2014; AgRg nos EREsp 1140733/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 31/05/2013; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
1010725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe
19/11/2012).

O único documento apto a formar início de prova material de exercício da pesca é a carteira
de pescador profissional, mas o documento só informa primeiro registro em 10/7/2001 (evento
5). O documento não forma indício de exercício de atividade pesqueira em caráter profissional
antes de 10/7/2001.

O autor exibiu formulários de requerimento de seguro-defeso em 2006 e 2007. Esses
documentos igualmente não são contemporâneos ao período em que o autor pretende
averbar tempo de serviço.

Não foi produzido início de prova material contemporâneo. Além disso, a prova testemunhal
tampouco foi convivente em confirmar exercício da pesca artesanal em caráter de subsistência
antes de 10/7/2001. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento Pessoal

Trabalhou na pesca, com documento, de 1999 a 2007, se não se engana; exercia a atividade
em Perocão, Guarapari; era pesca artesanal, não era embarcado não; ia pescar no dia, saía
de manhã, voltava à noite, vendia o peixe; pescava com linha; pescava às vezes sozinho, às
vezes um colega chamava; quantas vezes ia na semana isso depende do tempo, se tempo bom
dá para ir a semana todo, se não uma vez; depende, tinha dia que vinte, dia 100, dia que 10,
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dia que nada; hoje tem barco próprio; não sabe o peso do barco, o tamanho do barco é 5.20
por 1.80; trabalhou na prefeitura de Guarapari, logo depois fez o concurso, passou e deixou
de ser pescador, aí começou a ser fiscal; fez concurso para fiscal sanitário; de nível médio;
tem curso superior em Administração; formou em 2002; hoje está na prefeitura de Anchieta
desde 2011; é guarda municipal; não é casado; não tem filhos.

 

1ª testemunha – Roberto Ferreira da Cruz

Conhece o autor há mais de 20 anos; na pescaria conhece o autor há uns 15 anos, 10, chegou
a sair com ele quando era mias novo, sair para dar uns mergulhos; agora está pintando, mas
era mergulhador, chegou a sair com o autor algumas vezes para dar um mergulho; o autor tem
barco; agora está na associação de moradores e fica na rua sempre, vê ele saindo e chegando
de barco; não sabe se o autor tem um trabalho ultimamente, só vê ele de longe, quase não tem
contato; mora em Perocão há 34 anos; não esteve ausente de Perocão, chegou só ao Centro da
cidade, saiu de Perocão ainda não; não sabe com o que o autor trabalhava, ele era mais novo,
saía sempre com o pai dele para pesca; acha que o autor tinha uns 16 anos; o autor pescava
para subsistência da família; ele pescava mais novo, depois teve um curso de pescador lá, ele
tirou a carteira dele, nem pode tirar a dele [o depoente] por que não estava com a identidade,
aí o autor começou a pescar profissionalmente com o pai dele; lá tem umas peixarias, todo
mundo entrega, chega um dá um preço, eles entregam, tem 4 peixarias na rua, vende para o
pessoal eu chega lá querendo comprar e vende; na verdade não acompanhava direto, algumas
vezes que foi com o autor faziam assim, com o produto [do depoente] que mergulhava, agora o
autor, não está sempre na rua para ver; o autor não tinha outro atividade além da pesca, era
bem novo; não conhecia o pai do autor, via só pescando, agora outra coisa, única coisa que
via era saindo do barco e voltando, saiu algumas vezes com ele que mergulhava , o pessoal
chamava e ia, ai quando ia com um ia com outro ai algumas vezes com ele.

 

2ª testemunha- André Carlos da Vitória Santos

Conhece o autor desde criança; mora na rua próxima da casa do autor, são tipo vizinhos; na
pescaria conhece ele tem mias de 5 anos, que ele pesca, que ele é pescador; sabe que o autor
só pescava; já foi pescar com o autor; pescavam chicha, sarda, os peixes que dão lá na pedra
onde vão pescar; continua pescando, é pescador; o autor pesca ainda; o autor pesca de vezes
em quando; é porque agora está meio fraco de pescaria, de primeiro, quando o vento esta
calmaria vai direto; hoje o autor é guarda municipal; o autor tinha a profissão de pescador; o
autor não tinha um serviço fixo; o autor ficou só na pesca mais de 5 anos; o autor ia todos os
dias; o trabalho dele era só esse, quando o autor ia, chamava para pescar junto com ele,
porque para pescar é bom ir em dois, o autor chamava porque mora perto da casa dele; ia
junto com o autor; vendiam os peixes; o autor passava uma parte; a porcentagem tinha vez
que ganhava 50,100; vende o quilo, se matar uma caixa de peixe era 40 quilos; o autor tirava
do óleo, do petróleo, tirava a parte do barco, e parte dele, 200 dá para ganhar uns 70 reais; de
vez em quando o pai do autor ia com ele; trabalho o pai dele tinha; o pai do autor era
corretor; o autor tem irmã; a irmã não era pescadora; não sabe com o que a irmã do autor
trabalhava; o autor estudava de manhã; tinha vez que pescava a tarde também, tinha vez que
pela manhã, pela tarde.

 

3ª testemunha- Samuel Ramalhete do Nascimento
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Conhece o autor desde criança, porque viu ele crescer na comunidade, conhece o pai dele,
conhece o autor até hoje, pessoa muito boa; hoje vê o autor sair final de semana, mas antes
via ele sair mais (para pescar); sabe que o autor tem outra atividade hoje, antes sabia
que era só na pesca que ele tinha atividade; para falar a verdade, ensino médio acha, mas
não sabe dizer; hoje o autor tem barco, tinha barco antes também, fez o barco; o barco do
autor tem uns 5 metros, por aí; hoje vê mais o autor sair com o barco só para recreio mesmo,
pesca não pode afirmar, a pesca quando sai é para recreio e pega peixe, para brincar;
conhece o pai do autor mas não tem muito; não sabe dizer a profissão do pai do autor; antes
também teve na pesca também [ o pai do autor]; o autor tem ensino médio, pode afirmar,
agora os outros não sabe; a pesca lá na região é mais na parte da manhã, a parte da tarde fica
mais livre, não é pesca da noite; o autor usava a pesca como profissão, sobrevivia disso, não
tinha outra atividade só na pesca; o autor sobrevivida pesca; o autor morava junto com os
pais dele; lá na comunidade conhece de vista não tem muita intimidade; nunca pescou com
eles, tem um barco independente.

A primeira testemunha declarou que o autor começou a pescar profissionalmente com o pai
dele somente depois que fez um curso de pescador e tirou a carteira. A carteira de pescador
profissional foi emitida com base em registro no órgão de fiscalização da pesca em 10/7/2001.
Portanto, a testemunha não confirmou exercício da pesca artesanal pelo autor antes
de 10/7/2001.

A segunda testemunha só declarou que tem mais de 5 anos que o autor é pescador. A terceira
testemunha só declarou que "o autor tem outra atividade hoje, antes sabia que era só na pesca
que ele tinha atividade". Essas declarações genéricas  e descontextualizadas no tempo
não comprovam que a pesca artesanal era exercida pelo autor antes de 10/7/2001.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A controvérsia cinge-se ao período anterior a 10/7/2001, eis que consta no
CNIS registro de período de segurado especial a partir desta data até 5/9/2012. 

Em suma, persiste o interesse no período de 05/10/1999 a 9/7/2001. Entretanto,
não há início de prova material apto com relação à pesca artesanal realizada antes de 2001. 

Como ressaltado na sentença, a declaração da Colônia de Pescadores Z-3
"ALMIRANTE NORONHA" declara expressamente que "é pescador e exerceu sua atividade
como pescador a parti do dia 18.05.2001 ate 31.12.2017 e 07/2010 a 12/2011 (sic)".

Tal declaração vai de encontro à alegação do recorrente de que exerceu a pesca
artesanal antes de 2001. 

Nos termos da Súmula 577, do Superior Tribunal de Justiça, “é possível
reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde
que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.”.
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Ainda que se considerasse a declaração da Colônia de Pescadores como início
de prova, inviável a aplicação da Súmula 577 do STJ para impor eficácia retroativa ao
documento, eis que a prova testemunhal não foi capaz de confirmar a atividade de pescador
antes de 2001.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
DA PARTE AUTORA.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306300v7 e do código CRC 48358ced.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0036218-21.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FRANCO BERTOCCHI LIMA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000306301v2 e do código CRC 2b86dc58.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0135131-91.2015.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DEUZIRA RAMOS FERREIRA (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO
ETÁRIO NO CURSO DA AÇÃO.  RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por DEUZIRA RAMOS
FERREIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a
autora recebeu o benefício de amparo social À pessoa portadora de deficiência no período de
16/07/1996 a 01/06/2015, sendo cessado porque não mais constatada a condição de
deficiente; (ii) a perita especialista em psiquiatria confirmou o acometimento da recorrente
por transtorno misto de ansiedade e depressão; (iii) o histórico clínico ortopédico denota a
existência de impedimento físico decorrente de uncoartrose em coluna cervical e lombar
desde o ano de 2015; (iv) incapacidade de longo prazo não se confunde com a existência de
incapacidade laborativa propriamente dita; (v) a vulnerabilidade social da autora lhe obriga a
mudar diversas vezes de residência (no curso do processo foram 9 as mudanças de endereço);
(vi) no curso da demanda a autora completou 65 anos, o que lhe permite receber o benefício
em função de ser idosa.

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

No caso dos autos, a autora recebeu benefício de amparo social à pessoa portadora de
deficiência no período de 16/07/1996 a 01/06/2015, cessado porque não foi mais constatada
a condição de deficiência da autora (evento 1, OUT5).

Foram realizadas duas perícias. O primeiro perito, médico especialista em ortopedia (evento
51), constatou que não há limitações do ponto de vista ortopédico. Concluiu que a autora não
possui incapacidade.

A segunda perita, especialista em psiquiatria e medicina do trabalho (evento 96), constatou
que a autora apresenta transtorno misto de ansiedade e depressão e meningioma em
acompanhamento (tratamento apenas conservador). Aduziu que a autora encontra-se
atualmente em tratamento médico psiquiátrico, fazendo o uso de medicação psicotrópica
regularmente, apresentando boa resposta à medicação em uso, e bom controle de sintomas no
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momento. A mesma encontra em boas condições mentais para o exercício de sua atividade
laborativa habitual. Não apresenta, no momento, sintomas psiquiátricos significativos
incapacitantes para o trabalho. Concluiu que a autora não possui incapacidade.

De outro lado, deve-se esclarecer que a função de um médico perito nomeado pelo Juízo não
se confunde com a de um médico assistente responsável pelo tratamento da parte. Sua função
precípua é suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para
apuração dos fatos litigiosos. E não a de ministrar um tratamento. Assim, antes de se exigir
que o perito tenha ou não determinada especialidade médica relacionada com a moléstia
apresentada, melhor seria dele exigir a técnica necessária para atuar como perito, porquanto
distinto é o médico que trata daquele que pericia.

Ademais, prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos
autos, que porventura suscitem dúvida na apreciação do direito e do aspecto fático pelo
magistrado. 

Superadas tais questões, e, partir da análise do laudo pericial e das demais provas que
carreiam os autos, convenço-me de que não é possível enquadrar as patologias no conceito
legal de pessoa com deficiência, com impedimentos de longo prazo, ex vi do parágrafo
segundo do artigo 20 da Lei 8.742/93.

Ora, o objetivo da lei é proteger a pessoa de certos tipos mais graves de impedimentos, os
quais, interagindo com outras barreiras de ordem física e social, tenham o condão de obstar o
mínimo necessário para uma existência digna, ainda que com a ajuda da família. Todavia, não
é esta a hipótese dos autos, pelo que concluo não ser a parte autora merecedora do benefício
de amparo social à pessoa com deficiência.

Neste eito, considerando que a parte autora não conseguiu preencher um dos requisitos da lei
para concessão do benefício assistencial, porquanto não apresenta impedimentos de longo
prazo, desnecessária a investigação dos demais requisitos, eis que a inexistência de deficiência
se revela em motivo suficiente para o indeferimento do benefício aqui pleiteado.

O Ministério Público emitiu parecer opinando pela improcedência do pedido (evento 111).

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001).

Dê-se vista ao MPF.

Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo

de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF 
[1]

 e nº 79
do FOREJEF da 2ª Região [2], bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016 [3].

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e
anotações de praxe.

P.R.I.
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3. A parte autora recebeu o benefício assistencial no período de 16/07/1996 a 01/06/2015,
sendo cessado pelo INSS em razão da ausência da incapacidade de longo prazo. 

4. Foram elaboradas duas perícias médicas judicias nas especialidades de ortopedia
e psiquiatria. Em ambas, ficou constatada a ausência da incapacidade de longo prazo da parte
autora. 

5. Entretanto, no curso da ação (em 25/02/2019, conforme se verifica no Evento 1, OUT2,
cédula de identidade), a autora implementou o requisito etário. Assim, em respeito a
economia processual e com fulcro no art. 493 do Código de Processo Civil, reconheço o fato
superveniente juridicamente relevante para suprir a exigência legal para a concessão do
benefício (condição de idoso do autor)

6. Passo à análise do requisito da miserabilidade. O laudo social (Evento 74) demonstra que o
grupo familiar da autora é composto por ela e seu marido. A renda da família é equivalente a
um salário mínimo, proveniente da aposentadoria do esposo da autora.

7. Embora a renda familiar per capita seja superior a 1/4 do salário mínimo, há a necessidade
de exame das condições do requerente no caso concreto. Assim,  verifico, pela análise do
laudo social - Evento 74 -  que a autora mora em casa alugada (contrato verbal, com aluguel
no valor de R$500,00 - incluindo as despesas com água e energia). Durante o curso do
processo, a autora mudou por diversas vezes de endereço (Eventos 5; 9; 12; 36; 55; 69; 71).
As despesas relatadas no laudo social  (R$1085,00 - mil e oitenta e cinco reais) superam o
valor da aposentadoria. Pelo laudo fotográfico (Laudo social - Evento 74, fls. 8,9,10 e 11) é
possível verificar que a casa é extremamente humilde, com móveis sucateados e em precária
situação de conservação. 

8- Por tais razões, verifico comprovada a miserabilidade que autoriza a concessão do
benefício com DIB na data em qeu a autora completou 65 anos, ou seja, DIB em 25/2/2019.

Concedo a TUTELA PROVISÓRIA para determinar a implantação do
benefício no prazo de 20 (trinta) dias, ante o caráter alimentar da verba, contados da
intimação deste acórdão.

Intime-se a APS-DJ para cumprimento da tutela.

.9 - Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº de 9.099/1995.

10.   Pelo exposto voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença e julgar procedente o pedido subsidiário (restabelecimento do benefício com DIB em
25/2/19).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000319804v23 e do código CRC 82c2a929.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0135131-91.2015.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DEUZIRA RAMOS FERREIRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000319805v2 e do código CRC d76fe57c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0031776-94.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADAO ANTONIO PEREIRA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO  DO INSS
PARCIALMENTE PROVIDO. DIB ALTERADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS , em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de
benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o recorrente que a filha do autor
TAYNARA MONICA PIO PEREIRA, com quem o autor reside conforme exposto na inicial,
percebe salário de R$1677,83, conforme CNIS; 

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

In casu, questiona-se o indeferimento, em sede administrativa, do requerimento para
concessão do benefício assistencial de prestação continuada,formulado em 03/04/2017, cujo
motivo foi o não atendimento ao critério de deficiência para acesso ao BPC-LOAS (fls.23).

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para concessão do
benefício pleiteado, foi designada a produção de prova médicapericial e visita técnica de
assistente social. 

A condição clínica da parte autora foi objeto de análise pelo douto perito, nomeada por este
Juízo, na especialidade Urologia, que apresentou laudo pericial às fls. 79/81.

Na ocasião, o expert destacou que a parte autora é portadora de Incontinência Urinária
severa, após prostatectomia radical para tratamento de neoplasia prostática maligna.

Concluiu, conforme quesitos nº 06, do Juízo, que a parte autora apresenta limitação há 17
meses e que não é possível estabelecer o período de cura nem a garantia de recuperação
completa.

Assim, diante da patologia constatada, a requerente se enquadra no conceito de pessoa com
deficiência e com impedimentos de longo prazo, nos termos dos §§ 2º e 10 do artigo 20 da Lei
nº 8.742/93. 

Ato contínuo, realizado relatório das condições socioeconômicas da requerente (fls. 73/76),
verificou-se que o imóvel em que vive é próprio, mas apresenta condições de habitabilidade
insatisfatórias. Constatou-se ainda que a renda do autor é de R$ 87,00 (oitenta e sete reais),
proveniente do Programa Bolsa-Família, além do valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente
ao Programa Pró Família. 
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Na ocasião, foi informado que o autor recebe ajuda eventual das filhas, bem como recebe
doações de cesta básica e fraldas geriátricas. 

Em que pese a alegação do INSS de que a filha do autor percebe renda suficiente para arcar
com as despesas da família, entendo que esta não foi a realidade encontrada pela perita do
Juízo. 

Diante de tais circunstâncias, tem-se que a renda per capita da família é inferior a ¼ do
salário mínimo vigente, conforme parecer social às fls. 76, restando demonstrado, pelo
conjunto probatório veiculado aos autos, que a situação em que vive evidencia um desamparo
social e material, que é condizente com aquele que o legislador vislumbrou ao estipular o
benefício de prestação continuada como forma de iniciativa do poder público a garantir o
atendimento às necessidades básicas dos deficientes e idosos. 

Assim, à luz do até aqui narrado, entendo devidamente comprovado o preenchimento dos
requisitos instituídos pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e, por conseguinte, faz
jus a autora ao recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, a partir do
requerimento administrativo. 

Por fim, verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados,
em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera
probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, que é
imanente ao caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do beneficiário. 

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à implantação
do benefício em favor da parte autora. 

Dispositivo 

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e JULGO
PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
do CPC e CONDENO o INSS a: 

a) Conceder em favor da parte autora ADÃO ANTÔNIO PEREIRA, CPF nº 168.757.507-08, o
benefício assistencial de prestação continuada, com DIB na DER (NB 702.877.207-2), qual
seja, 03/04/2017; 

...

P.R.I

3. Renda do grupo familiar.

Embora o laudo social não faça referência o grupo familiar do autor, a petição inicial refere
que, na DER, o grupo familiar era composto pelo autor e suas duas filhas, TAYNARA e
ISABELA. 

O INSS comprovou que a filha do autor, TAYNARA MONICA PIO PEREIRA, possui renda
superior a R$1600,00 (mil e seiscentos reais), segundo dados do CNIS (Evento 57, OUT 34). 

Nas contrarrazões ao recurso, o autor afirmou que sua filha TAYNARA reside em outro local
(evento 62) e produziu prova: trata-se de conta de energia elétrica de casa situada no Bairro
São Lourenço, Serra-ES, em nome de TAYNARA.
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O endereço referido na inicial e que foi o local onde houve a perícia social situa-se no Bairro
São Marcos III, Serra-ES.

Ou seja: o autor provou que TAYNARA, ao menos agora, reside em outro local.

Ocorre que, quando da DER, a notícia que se tem é diversa; e foi o próprio autor que a
informou na inicial que residia com suas filhas.

Logo, o benefício é devido. Não obstante, a DIB deve ser fixada a partir do momento em que
se tem certeza que TAYNARA não mais estava integrando o grupo familiar do autor; ou seja,
em 10/6/2019, quando se juntou o comprovante de endereço nos autos (ev.62).

4. Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24 de
setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
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respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

3. Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS: (i) PARA FIXAR A DIB no dia
10/06/2019; e (ii)  quanto ao critério de juros e correção monetária. 

Sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95). 

Pelo exposto voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307511v8 e do código CRC 37dd10bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0031776-94.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADAO ANTONIO PEREIRA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307512v2 e do código CRC f4e4a443.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0005832-49.2017.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADENILTON DOS PASSOS LOPES (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE QUE GERA
IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO.
MISERABILIDADE CONSTATADA.  RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ADENILTON PASSOS
BORGES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o autor é
deficiente físico, pelo encurtamento do tronco, ocasionando dificuldades respiratórias e
deficiente mental (retardo mental leve); (ii) o INSS omitiu o fato de já ter reconhecido em
época passada a deficiência do autor, pois já foi beneficiário do NB 87/1003638225 no
período de 30/07/1996 a 30/04/2003; (iii) a perícia médica judicial consignou que o Autor é
portador de retardo mental leve e, no processo administrativo acostado ao NB
87/129.936.816-3 resta claro que, também tem sequelas de Poliomielite.

2. Eis o teor da sentença, no ponto objeto de recurso:

2.1 Do requisito clínico A condição clínica da parte autora foi objeto de análise pelo perito
designado por este Juízo, responsável por trazer o conhecimento técnico necessário para
subsidiar a decisão judicial mediante a apresentação do laudo de fls.50-58, do qual se extraem
estes informes:

 O autor apresenta quadro clínico compatível com retardo mental leve – menção de
ausência de comprometimento mínimo de comportamento, (CID 10 F70-0) (quesito n.02
do Juízo); 

“Não percebo incapacidade para o trabalho. Apesar de sua limitação cognitiva, o
indivíduo soube se dirigir à sala de avaliação sozinho e responder questões que lhe
foram perguntadas” (quesito n.04 do Juízo);

 O quadro o autor caracteriza-se por amplitude aproximada do QI entre 50 e 69 (em
adultos, idade mental de 9 a menos de 12 anos), provavelmente devem ocorrer
dificuldades de aprendizado na escola, contudo, muitos adultos serão capazes de
trabalhar e de manter relacionamento social satisfatório e de contribuir para a
sociedade (quesito n.05 do INSS);

 O autor não pode ser caracterizado como “pessoa com deficiência” ou “impedimentos
de longo prazo” à luz do disposto nos parágrafos 2º e 10, artigo 20 da Lei n.8.742 de
1993 (com redação dada pela Lei n.12.470 de 2011) (quesito n.10 do INSS); 
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“O avaliado apresenta a Entidade Clínica Retardo Mental Leve, CID 10 F70-0. Esse
tipo de Morbidade não produz impedimento a longo prazo, como já descrito no quesito
5” (quesito n.10 do INSS); 

Considerando o retardo mental leve, respeitando os limites cognitivos do autor, não há
incapacidade formal para o labor (quesito n.13 do INSS). 

A mais do que o laudo produzido pelo Juízo, verifico a existência, no álbum processual, de
documentos médicos trazidos pela parte autora, dentre os quais releva destacar:

 a) A radiografia digital da coluna vertebral, datada em 07/10/2014, com o resultado:
“Corpos vertebrais com alturas preservadas e alinhamento posterior mantido;
Retificação da lordose cervical e cifose dorsal fisiológicas, com acentuação da lordose
lombar;

Aparente presença de vertebra de transição lombo-sacra; Osteófitos marginais
vertebrais; Redução dos espaços intervertebrais de D12- L1 à L5-VT; Provável defeito
de fusão do arco neural posterior VT e S1; Demais estruturas que compõem os arcos
neurais posteriores aparentemente íntegros; Artropatia interapofisaria, uncovertebral e
costo vertebral difusa; Ausência de fraturas ao método”; 

b) O laudo de médico assistente de fl.20, datado em 18/11/2014, de onde se extrai que o
autor apresentava osteoartrose em coluna, com escoliose e hiperlordose lombar (as
demais informações encontram-se ilegíveis).

O INSS, por sua vez, não apresentou todos os elementos de que dispunha para o
esclarecimento da lide, porquanto não foi providenciada a juntada dos laudos de perícias
médicas efetuadas em seu âmbito, deixando, assim, de cooperar com o fornecimento de dados
para uma resposta judicial ainda mais próxima das particularidades de cada caso, no menor
espaço de tempo possível. 

Colocado isso, apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC, arts. 371 e 479),
acolho as conclusões da perícia médico-judicial, que trouxeram respostas seguras e coerentes
sobre as questões relevantes para o julgamento da controvérsia.

 É verdade que, de um lado, a Constituição e a lei não exigem, para gozo do benefício
pleiteado, um impedimento absoluto para o exercício de qualquer trabalho. Em outro giro,
porém, para a concessão do benefício, segundo a LOAS (art. 20, § 2º), há de estar presente um
impedimento físico ou mental ou intelectual ou sensorial que, combinado com outras diversas
barreiras, impossibilite a pessoa de participar plena e efetivamente da sociedade, em
igualdade de condições com as demais pessoas.

Essa obstrução à plena e efetiva participação social não se faz presente, tendo em vista as
conclusões periciais de que a parte autora não apresenta impedimento de longo prazo. 

Às fl.65-69, a parte autora, manifestando-se sobre o laudo, aduz, dentre outros, que
“Considerando assim, que o autor possui Retardo Metal, ainda que leve, necessita de cuidados
especiais, razão pela qual deve ser reconsiderado o pleito do requerente, haja vista este não
possuir condições alguma de prover seu sustento”. Não obstante, importa salientar que o
perito judicial, após anamnese, exame psíquico e análise da história natural de evolução da
doença, deixou certo que não há impedimentos de longo prazo, sobrelevando registrar, nesse
passo, que, a doença, por si só, não garante o benefício: a contingência amparada pela Lei
são os impedimentos de longo prazo.
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Acolho, ademais, no ponto, mutatis mutandis, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do
Espírito Santo, segundo o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”
(DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59). 

À luz dos elementos acima, concluo não ter ficado comprovado que, de fato, há impedimento
de longo prazo, um dos pressupostos múltiplos e concorrentes para obtenção do benefício
pretendido.

2.2 Do requisito socioeconômico 

Neste específico e concreto contexto, é desnecessário o exame do requisito socioeconômico,
porquanto (i) não ficou comprovada a existência de impedimentos de longo prazo; (ii) o art.
489 do CPC, em seu inciso IV do §1º, dispõe que há vício de fundamentação apenas quando a
decisão judicial não enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão
jurisdicional adotada; como já formei meu convencimento a respeito do não preenchimento do
requisito clínico (impedimentos de longo prazo), não há outro elemento apto a modificar o
desfecho deste processo; e (iii) não há prejuízo à parte autora, já que eventual recurso
inominado devolverá à Tuma Recursal a matéria não examinada na sentença, desde que
ventilada nas razões do recurso, mercê do efeito devolutivo em profundidade que é inerente a
essa espécie impugnativa. 

Acrescem a estas razões, outras que perpassam pela gestão dos processos sob a minha
responsabilidade, gestão essa enfatizada pelo novo CPC desde que inseriu em seu art. 8º
princípios específicos da Administração Pública, quais os da legalidade, publicidade e
eficiência. Assim, os processos devem ser ordenados, disciplinados e interpretados tendo em
conta os resultados da prestação jurisdicional. 

Tudo isso devidamente considerado, é de rigor a rejeição do pleito autoral. 

3. DISPOSITIVO

Do exposto, REJEITO O PEDIDO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil de 2015 (CPC/2015 - Lei n.13.105/2015).

Sob os mesmos fundamentos que levaram à rejeição do pleito, deixo de antecipar a tutela, ante
a ausência do pressuposto relativo à verossimilhança das alegações, consoante o disposto no
art. 300 do CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015). 

Se houver recurso, a Secretaria deverá: i) intimar a parte recorrida para que, desejando fazê-
lo, ofereça as contrarrazões; ii) oportunamente, remeter os autos a uma das egrégias Turmas
Recursais desta Seção Judiciária. 

Sem custas e sem honorários (Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55). 

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

3. A Sentença julgou improcedente o pedido diante da conclusão do perito de
que não há impedimento de longo prazo.
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4. Nos moldes do artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS), o benefício de prestação continuada é garantido no valor de um salário
mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria subsistência e tampouco de tê-la
provida por familiares. 

5. Para efeitos de aplicação do citado dispositivo, a partir da vigência da Lei nº
13.146/2015, que deu nova redação ao art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, “considera-se
portadora de deficiência a pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas”; e, de seu turno, considera-se incapaz de prover a manutenção o portador de
deficiência ou idoso a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário
mínimo.

6. O laudo da perícia médica do juízo (Evento 12) constatou que o autor tem
quadro clínico compatível com retardo mental leve - menção de ausência de
comprometimento mínimo de comportamento - CID10 F70-0. Acrescentou ainda: "não
percebo incapacidade para o trabalho. Apesar de sua limitação cognitiva, o indivíduo soube
se dirigir à sala de avaliação sozinho e responder questões que lhe foram perguntadas.". 

Respondeu, o expert, em outro questionamento, que "... ao exame psíquico de
modo geral apresentou empobrecimento cognitivo global de forma moderada, bem como
dificuldade em abstrair pensamento (concretude perceptível do pensamento), não apresenta
histórico ocupacional, exames laboratoriais, imagenológicos (sic), dentre outros."

Em outro ponto, indagando o perito respondeu: "Amplitude do QI entre 50 e 69
(em adultos, idade mental de 9 anos a menos de 12 anos). Provavelmente devem ocorrer
dificuldades de aprendizado na escola.". 

Sobre as afecções que acometem o autor, o perito relacionou as seguintes: atraso
mental leve, debilidade mental, fraqueza mental, oligofrenia leve, subnormalidade mental
leve. A respeito da data provável do início das doenças, disse que o periciado é acometido por
tal quadro desde o nascimento.

O perito afirmou, ainda, que o periciado possui limitação cognitiva, porém
soube se dirigir à sala de avaliação sozinho e responder às questões que lhe foram
perguntadas. Além disso, restou consignado que o periciado não faz acompanhamento em
psiquiatria, tanto que não apresentou nenhum laudo

Concluiu, por fim, que o avaliado apresenta retardo mental leve, o que não
produz impedimento de longo prazo, não havendo incapacidade formal para o labor. 

Entendo que há, de fato, um efetivo estado de incapacidade que o qualifica
como deficiente à luz do disposto no § 2º do artigo 20 da Lei 8.742/93, eis que a limitação
cognitiva do autor o impede de ser inserido no mercado de trabalho. Nota-se, inclusive que o
recorrente sequer possui histórico laboral, ou seja, nunca trabalhou, ao menos formalmente.
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Ressalte-se, ainda, que o autor recebeu benefício de amparo à pessoa portadora
de deficiência no período de 30/07/1996 a 30/04/2003 (Evento 20 - OUT16).

7. O relatório social, realizado em 23/08/2018, revela que o autor, com 45 anos
de idade, reside de favor em um cômodo de um imóvel onde reside o seu
proprietário, consoante registros fotográficos do Evento 41. 

O recorrente forneceu as seguintes informações na entrevista social (Evento 42):
que mora sozinho; que não trabalha e não possui renda; que as despesas de água e energia são
pagas pelo proprietário do imóvel; que recebe alimentos e material de higiene e limpeza de
doação da igreja e de vizinhos; que reside no local há mais de 30 anos; que possui hipertensão
arterial e problema de coluna (corcunda); que tem dificuldades para caminhar e se equilibrar;
que não tem contato com a sua família.

8. Em suma, a parte autora não tem condições de prover o próprio sustento nem
de tê-lo provido por sua família. Sendo assim, o autor faz jus ao benefício assistencial,
previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/93.

9. Fixação da data de início do benefício (DIB). 

O requerimento administrativo ocorreu em 24/09/2003, mas não foi constatada a
existência de deficiência para a concessão do benefício assistencial (Evento 58 -
INDEFERIMENTO2 - fl. 17).

Em juízo, a perícia, realizada em 26/06/2017 concluiu, com base no exame
pericial realizado não haver impedimento de longo prazo.

Fixo, portanto, a DIB na data do relatório social, em 23/08/2018, quando aferida
a miserabilidade.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Concedo a TUTELA PROVISÓRIA para determinar a implantação do
benefício no prazo de 30 (trinta) dias, ante o caráter alimentar da verba, contados da
intimação deste acórdão.Intime-se a APS-DJ para cumprimento da tutela.

9. Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR -LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
condenando o INSS a pagar à parte autora o benefício de prestação continuada (LOAS), com
DIB em 23/8/2018, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000295678v17 e do código CRC a2b7f860.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0005832-49.2017.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADENILTON DOS PASSOS LOPES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR -LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, condenando o INSS a pagar à parte autora o benefício de prestação continuada
(LOAS), com DIB em 23/8/2018, acrescidos de juros de mora e correção monetária, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000295679v2 e do código CRC 31540935.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0022110-69.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CAIO LISBOA BASIL (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947. PENDÊNCIA DE MODULAÇÃO
DOS EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora
benefício de prestação continuada. Fixou que os juros moratórios devem ser calculados com
base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com
redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-e. O INSS pretende
que esta TR-ES altere o critério de correção do débito fixado na sentença, para que incida
integralmente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 20/09/2017, data do julgamento do RE
870.947

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
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embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para alterar o critério de correção monetária fixado na sentença, nos termos
explicitados neste voto.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000295413v3 e do código CRC 8641315e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0022110-69.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CAIO LISBOA BASIL (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para alterar o critério de correção
monetária fixado na sentença, nos termos explicitados neste voto, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000295414v2 e do código CRC 7faf9126.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5001565-09.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE FRANCISCO FELIPE (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE AMPARO
SOCIAL. MISERABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. REFORMA SENTENÇA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido, para conceder
ao autor o benefício de prestação continuada com DIB em 12/03/2018. O INSS alega que a
sentença deve ser reformada haja vista que:

A renda da família é de 1 salário mínimo para duas pessoas. Portanto, como não foi feita a
avaliação socioeconômica por assistente social, presume-se que a renda por cabeça é
suficiente para arcar com as despesas da família, pois dentro dos limites da lei. Tal assertiva
se baseia nas fotos do exterior da casa, bem como de seu interior, as quais denotam um bom
padrão de vida em que vivem o autor e sua mulher, retratando uma família de classe média,
fora de situação de miserabilidade. Por este motivo, a sentença deverá ser reformada, para
afastar o benefício de prestação continuada.

2 - Segue o teor da sentença:

MARLENE FRANCISCO FELIPE ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício de amparo
social ao idoso.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Sem questões processuais. Passo ao exame do mérito.

A parte autora pretende a concessão de benefício de natureza assistencial, que possui
fundamento legal no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

Para a concessão de tal benefício, comumente denominado LOAS, faz-se necessária a
comprovação de ser o indivíduo incapaz de prover a própria manutenção e de tê-lo provido
pela família.

De acordo com o artigo 20 do supracitado dispositivo legal, dois grupos de pessoas são
considerados inaptos a proverem a própria mantença: a) os portadores de deficiência que,
devido a ela, tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; b) os idosos,
estes considerados os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, haja vista o disposto no artigo
34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).
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O deferimento do benefício assistencial em questão depende também de existir nos autos
comprovação de que os membros do grupo familiar da parte autora sejam impossibilitados
materialmente de prover o seu sustento.

Para melhor compreensão do tema, é de ser esclarecido que a Lei nº 8.742/93 traçou o
conceito próprio de família (art. 20, § 1º), sendo esta composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.

De acordo com a Lei instituidora do LOAS, a família é incapaz de prover o sustento da parte
demandante quando sua renda mensal per capita for inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo.

Entretanto, a jurisprudência nacional tem vislumbrado essa renda mensal como um limite
mínimo; um patamar que delimita, invariavelmente, a condição de miserabilidade da parte
demandante.

Neste diapasão, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR
OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR
FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. FATOS NARRADOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS PERMITEM CONCLUIR PELA MISERABILIDADE DO BENEFÍCIÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.
PRECEDENTES DO STJ. 1.   Nos termos do art. 20 da Lei 8.742/93, alterado pela Lei
9.720/98, será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras
de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua
renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 2.   Entretanto, o STJ
já pacificou o entendimento de que o critério de aferição da renda mensal previsto no § 3o.
do art. 20 da Lei 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um quantum considerado
insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de deficiência ou idosa, não impedindo,
contudo, que o julgador faça uso de outros elementos probatórios, desde que aptos a
comprovar a condição de miserabilidade da parte e de sua família (REsp 841.060/SP, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU  25.06.2007). 3. No presente caso,
conforme analisado pela sentença, a beneficiária preencheu os requisitos legais, tendo logrado
comprovar sua condição de miserabilidade por outros meios de prova, motivo pelo qual faz jus
à concessão do benefício assistencial pleiteado. 4.   Não há que se falar em violação à Súmula
7/STJ, uma vez que a decisão embargada não reexaminou o conjunto fático-probatório dos
autos, tendo adotado os fatos tais como delineados pelas instâncias ordinárias. 5.   Agravo
Regimental do INSS desprovido. (AgRg no Ag 1056934/SP, Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 27/04/2009)

Portanto, o que determina a possibilidade de concessão do benefício assistencial é a condição
de miserabilidade do pretendente; pouco importa se a renda per capita mensal é superior a 1/4
do salário mínimo, pois o que decidirá a favor da concessão da prestação é a demonstração
da ausência de condições mínimas de sobrevivência, a impor a atuação positiva do Estado.

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise do caso
concreto.
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O primeiro requisito, qual seja, ser a parte autora maior de 65 (sessenta e cinco) anos, está
preenchido. Isto porque, conforme documento 08, evento 01, é possível visualizar que a parte
autora está, atualmente, com 66 (sessenta e seis) anos, visto que nasceu em 28/02/1953.

Acerca da suposta condição de hipossuficiência da autora e de seu núcleo familiar, vejamos.

Conforme se verifica no documento 20, evento 25, o núcleo familiar atualmente é composto
somente pela autora e seu esposo, e a renda familiar é formada somente pela aposentadoria,
no valor de um salário mínimo, recebido por esse último.

Cabendo ressaltar que, acerca deste benefício previdenciário, entende-se que não será
computado para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere ao LOAS,
conforme dispõe o art. 34 § único da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover
sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1
(um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput
não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a
Loas.

Não obstante, o TRF da primeira região, já proferiu o seu entendimento sobre esse temário em
decisão. Vejamos o julgado:

ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL.             REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS LEGAIS. IDADE SUPERIOR
A 65 ANOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa
com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per
capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do
membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o
legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de miserabilidade.
Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. Outro benefício assistencial ou
previdenciário, de até um salário-mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de
valor mínimo paga à pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados para fins de
renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a pessoa do cômputo para
aferição do requisito (PEDILEF 200870950021545, JUIZ FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ
MUNIZ, TNU - Turma Nacional de Uniformização, DJ 15/09/2009). 4. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 4374/PE sinalizou compreensão no sentido
de que o critério de renda per capita de ¼ do salário mínimo não é mais aplicável, motivo pelo
qual a miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias concretas do caso
analisado. 5. A perícia médica, de fls. 60/66, constatou a incapacidade parcial permanente da
autora (Portadora de discopatia degenerativa). Afirma o Perito que a autora encontra
incapacitada para o trabalho, pra as atividades que anteriormente exercia, item 11, fl. 65. 6. O
Estudo social (fls. 85/88) demonstrou que a autora reside com um filho de oito anos. A renda
da família advém do Benefício que percebe, no valor de um salário mínimo, por meio de
antecipação de tutela.. Miserabilidade constatada. 7. DIB: citação. 8. Atrasados: correção
monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal. 9. Apelação do INSS desprovida e remessa oficial parcialmente
provida, item 8.
(AC 00009353520144019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 -
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:10/03/2016 PAGINA:.
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No que tange às despesas mensais, conforme previsto no documento 20, evento 25, estas são as
seguintes:

“Energia R$ 94,38; Água R$ 59,36 (ambas foram comprovadas); Gás R$ 75,00 (01 botija a
cada 40 dias); Telefone R$ 54,00; Alimentação em média R$ 400,00, IPTU R$ 82,00
(declararam valor referente ao ano de 2017). A família informou que utilizam o Sistema Único
de Saúde para consultas médicas, parte das medicações, (algumas não são ofertadas) e
realização de alguns exames, porém quando necessitam fazer acima de dois, eles precisam
custear. Declararam valor mensal gasto com farmácia em média de R$ 250,00 e que por vezes
os filhos ajudam. A Sra. Marlene citou que foi orientado pelo ortopedista que ela fizesse
exercícios físicos sob orientação de educador físico em academia, no entanto por falta de
condições financeiras, frequentou apenas durante dois meses. O município de Vila Valério não
possui transporte coletivo e quando o casal necessita ir ao Centro da cidade vão a pé. A
prefeitura cede a condução para outros municípios quando vão consultar com especialistas”.

Portanto, excluindo-se o benefício recebido pelo esposo da autora do cálculo de renda per
capita para fins de concessão de benefício assistencial, fica claro que a autora não possui
outra fonte de renda, presumindo-se, deste modo, de forma absoluta a condição de
miserabilidade.

Assim, presentes ambos os requisitos, faz jus a parte autora ao benefício de amparo social ao
idoso desde a data do requerimento administrativo, em 12/03/2018.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a estabelecer o
benefício de amparo assistencial ao idoso à autora, com DIB em 12/03/2018 e DIP na
presente data. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o INSS a pagar à parte autora a quantia vencida desde 16/05/2018, respeitada a
prescrição quinquenal.

CONDENO o INSS ao reembolso dos honorários da assistente social em favor desta Seção
Judiciária, nos termos do art. 12, § 1º, da Lei nº 10.259/2001.

Ressalta-se que sobre os valores atrasados deverão incidir juros de mora desde a citação, nos
termos do Manual (do CJF) de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça
Federal.

A atualização monetária deverá observar a regra veiculada pelo art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97,
com a redação determinada pela Lei n. 11.960/09, devendo incidir a partir do momento em
que os valores eram devidos, haja vista a decisão proferida, em 24.09.2018, pelo Min. Luiz
Fux, nos autos do RE 870.947, conferido efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos contra a decisão que julgou o tema com repercussão geral (que determinara a
aplicação do IPCA-E).

Sem custas nem honorários, nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 9.099/95.

DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Reapreciando o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, verifico a
verossimilhança das alegações da parte autora, consoante fundamentação exarada neste
julgamento.
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O periculum in mora também restou evidenciado, ante o caráter alimentar da prestação
previdenciária deferida.

Ademais, em face da evidência do direito da parte autora, e objetivando distribuir
isonomicamente o ônus da duração do processo, a fim de concretizar o direito fundamental a
um processo justo, eficaz e adequado, importa a aplicação da técnica da antecipação da tutela
pretendida.

Destarte, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, com
força no artigo 4º da Lei Federal nº 10.259/2001.

Intime-se o INSS acerca da sentença, bem como a APS/DJ para, no prazo de 30 (trinta) dias,
implantar o benefício concedido nesta sentença, juntando aos autos o respectivo comprovante.

Informada a implantação, intime-se o INSS para juntar os cálculos das parcelas atrasadas, no
prazo de 30 (trinta) dias, caso opte em não apresentar recurso da sentença.

Interposto recurso tempestivo, intime-se a parte contrária a apresentar contrarrazões e,
decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Após, expeça-se RPV.

Comprovado o pagamento da RPV e respeitadas as cautelas legais, arquivem-se os autos com
baixa.

            P.R.I.

3 – Do recurso do INSS – O ponto controvertido do presente recurso é o requisito da
miserabilidade que, alega o INSS, não restar comprovada nos presentes autos.

4 - A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção do
inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se engrandecem
muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem passivamente,
deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para que, por si
mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da comunidade.”
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(MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a redefinição do
papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de Direito da
PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

5.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

6.  No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz
com que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive
em situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária
no que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime
as obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes)
impõe às pessoas que residem com a parte autora.

Portanto, analisando o Relatório Social - Evento 25, verifico que o grupo familiar da autora é
composta por ela e seu marido. A renda é proveniente da aposentadoria de seu esposo no
valor de um salário mínimo. A residência em que moram é cedida por seus filhos e possui
estrutura de alvenaria, cobertura de laje e piso de cerâmicaem toda a casa. é dividio em 03
quartos, 01 banheiro, 01 cozinha, 01 sala. A mobília é preservada, sendo que alguns ítens
foram doados por seus filhos.

Do laudo fotográfico, verifico que a casa possui boas condições de habitabilidade com
eletrodomésticos em bom estado de conservação, a saber: microondas, fogão de seis bocas,
armários novos e TV de LCD (evento 25-laudo1).

A residência demonstra boas condições de habitabilidade; seu estado bem como o da mobília
presente evidencia não haver situação de miserabilidade.

Assim, entendo que a situação de miserabilidade não restou comprovada nos presentes autos. 
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7 - Registre-se que há empréstimos consignados e são descontados no valor da renda mensal
do cônjuge da autora. Para efeito de apuração da renda mensal da família, não podem ser
deduzidos da renda bruta os descontos efetuados em folha de pagamento para pagamento de
empréstimo voluntariamente contraído em banco, porque tiveram por contrapartida uma
antecipação de recursos. Entendimento em sentido contrário incentivaria todos os requerentes
de benefício assistencial a obter empréstimo bancário com o objetivo precípuo de simular
redução do poder aquisitivo.

8 - Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

9 - Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO do INSS, para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Tutela Revogada.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000320625v5 e do código CRC a88b3d49.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001565-09.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE FRANCISCO FELIPE (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO do INSS, para reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido. Tutela Revogada, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000320626v2 e do código CRC e12bd950.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5002645-17.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VITOR DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE.
INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
ESTADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS , em face da sentença que julgou procedente o pedido de
concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o recorrente que (i) a
perícia técnica concluiu pela ausência de impedimento de longo prazo; (ii) o genitor do autor
até dezembro de 2018 possuia vínculo com a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim auferindo
a remuneração no valor de um salário mínimo. vínculo com a prefeitura a renda é superior a
R$ 1070,00 (mil e setenta reais) e proveniente da pensão por morte recebida por sua genitora;
(iii) a família vive em situação de simplicidade, mas não miserabilidade; (iv) que a irmã do
autor  possui 33 anos, não é incapaz e trabalhava com vinculo empregatício até 2017,
recebendo o valor de R$1000,00; (v) que o autor não foi submetido à perícia médica
administrativamente ou judicialmente e que o fato de o autor ter sido interditado
judicialmente há muitos anos atrás não serve como prova da deficiência.

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

O requisito social foi preenchido, tendo em vista que o grupo familiar é composto por 4
integrantes com renda total de 350 reais mensais.

Em relação à deficiência, apesar de o laudo pericial indicar a sua ausência, entendo que há a
necessidade de se aferir todo o contexto social em que o autor está inserido, o que leva ao
reconhecimento de impedimentos de longo prazo.

Pois bem.

O autor possui diabetes mellitus tipo 1, apresentando, segundo a certidão de visita domiciliar,
necessidades especiais quanto à alimentação e medicamentos.

Nesse sentido, chamo a atenção para os seguintes trechos da certidão em referência (Evento
16, CERT1):

[...]
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i.1 – Remédios: O autor sofre de diabetes, utiliza insulina injetável. O remédio, a injeção e
equipamento para medição de glicose são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde
(“Cruz Vermelha”). O pai do autor também tem diabetes e hipertensão, utiliza vários
remédios, obtidos em farmácia popular sem custo. TODAVIA, alertam que é comum faltarem
medicamentos gratuitos sendo necessária sua aquisição por se tratarem de uso contínuo.
Estimam em R$ 80,00 mensais o gasto com remédios.

[...]

OBS – em razão da diabetes, o autor necessita de uma dieta diferenciada, com
prescrição. Informam que não dispõem de condições de adquirir todos os alimentos que são
necessários. Em uma pesquisa realizada, apuram que sua dieta custaria R$ 600,00 por mês.
Conseguiram adquirir somente R$ 250,00 dos alimentos indicados. Segue nota fiscal parcial
desta compra, no valor de R$ 150,00

Com efeito, diante da doença do autor e da situação miserável da família, a manutenção do
controle da doença do autor, depende do sacrifício dos demais membros da família, assim
como da generosidade de outras pessoas (como a médica que atende o autor de forma
graciosa, conforme certidão de visita domiciliar). Mesmo assim, segundo a certidão, a família
não consegue comprar sequer a metade dos alimentos que o autor necessita.

Considerando tudo o que foi narrado, é possível reconhecer que o autor possui impedimentos
de longo prazo que só estão relativamente controlados neste momento por elementos fortuitos.

Sendo assim, a concessão do benefício pleiteado é essencial para o controle dos impedimentos
de longo prazo apresentados pelo autor.

Por fim, devo destacar que o indeferimento administrativo se deu pelo critério social, o que
permite concluir que o próprio INSS reconheceu a deficiência do autor.

Do exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o benefício
assistencial previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, no valor de um salário mínimo com DIB em
30/08/2018 e DIP na presente data; e a pagar o valor entre a DIB e a DIP, excluídas as
parcelas vencidas há mais de 5 anos da data do ajuizamento, resolvendo com isso, o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de 500 reais
revertida à parte autora.

Condeno a parte ré no pagamento dos honorários periciais.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.
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3. No que se refere ao requisito objetivo da miserabilidade, a lei instituiu um benefício
assistencial com o escopo de arrostar situações de miserabilidade. Há que se lembrar que
os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de acordo com o caput, segundo o qual o
benefício assistencial em tela há de ser pago ao deficiente ou ao idoso “... que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.”
Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção do inciso V do artigo 203 da
Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do Estado em socorrer a pessoa
necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação subsidiária, ou seja, norteada pelo
princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 388



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 417/475

5002645-17.2018.4.02.5002 500000293898 .V5 JES15119© JES7027

5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. Note-se pelo mandado cumprido, bem como pelas fotos a ele anexadas que o grupo
familiar do autor é composto por 4 (quatro) pessoas: o autor (20 anos), seu irmão (18 anos,
estudante), sua mãe (48 anos, dona de casa) e seu pai (52 anos, rendimento variável, mas que
possuía vínculo com a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim até dezembro de 2018,
recebendo o valor de um salário mínimo). Moram em casa própria, comprada há 4 anos pelo
valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), quantia obtida pela venda do
quinhão de uma propriedade rural herdada pela mãe. O mobiliário é bem simples, 2 camas de
solteiro, uma de casal, guarda roupas e uma antena externa de TV por assinatura

7. Verifica-se que a família possui duas motocicletas (vide fotos, evento 16), que são
utilizadas pelo pai do autor para deslocamento para a zona rural quando é contratado. 

8. Não obstante a evidente simplicidade da residência em que vive o grupo familiar do autor,
tal grupo familiar é proprietário de duas motocicletas, dado este aparentemente incompatível
com a alegada situação de miserabilidade.

9. No que se refere ao requisito da incapacidade de longo prazo, também entendo não restar
comprovada nos autos. A perícia técnica foi categórica em afirmar que o autor não tem
incapacidade para o trabalho e nem para a execução de tarefas relacionadas à higiene pessoal,
alimentação e vestuário. A doença está controlada. Não depende de ajuda de terceiros. 

10. Assim, a sentença deve ser reformada a fim de se julgar improcedente o pedido.

12.           Revogo a antecipação de tutela concedida. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada.

Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício. 

13. Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

          Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. É
como voto.
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13.   Pelo exposto voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293898v5 e do código CRC e63cf1bc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 388



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 419/475

5002645-17.2018.4.02.5002 500000293899 .V3 JES15119© JES10642

RECURSO CÍVEL Nº 5002645-17.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VITOR DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293899v3 e do código CRC 6c6f135a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0006531-56.2018.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AIDE ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por AIDE ALVES DOS
SANTOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o laudo
pericial omite as doenças: osteófitos marginais, redução dos espaços articulares C5 e C7,
coluna toráxica osteófitos marginais, coluna lombo-sacra osteófitos marginais e redução do
espaço articular L3, L4 e L4, L5; (ii) a perícia diverge das demais provas dos autos,
notadamente laudos emitidos pelos profissionais médicos apresentados nos autos.

2. Eis o teor da sentença:

Para tanto, foi realizada perícia médica judicial (Evento 35, OUT28). Informa o perito,
segundo relato da autora, que sempre exerceu serviços domésticos, e que aos 02 (dois) anos de
idade sofreu um acidente de trânsito, sendo que resultou em trauma na lombar. Alega no
momento da perícia que sentia dores, e não informa de maneira clara quais as limitações
existentes. Atesta o perito médico que “conforme avaliação pericial atual fora concluído que
mesmo a autora possuindo as patologias descritas acima, não apresenta impedimentos de
longo prazo, pois não há alterações importantes ao exame físico atual e aos demais
documentos médicos que cheguem a impedir o exercício de suas atividades, nesse momento ou
em data anterior, quando afastada, mas sem receber benefício. Suas patologias mostram-se
compensadas diante do tratamento já utilizado. Pode combinar o uso da medicação informada
com o labor, sem prejuízos. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da
autora, não será sugerido seu afastamento do mercado de trabalho, pois não comprova
impedimentos de longo prazo.”

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade ou
impedimento de longo prazo que autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos
documentos suficientemente capazes de infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus ao benefício por
incapacidade pleiteado. Em que pese a impugnação apresentada a perícia médica judicial
(Evento 37, OUT29), submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por
profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo-se suas conclusões em
relação aos documentos particulares juntados aos autos pelas partes.
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É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59). Observa-se, no caso concreto, que não há qualquer contradição nas
respostas do perito. Dessa forma, reputo suficiente a conclusão do laudo judicial.

Quanto à análise da miserabilidade, essa se faz desnecessária, diante do quadro de ausência
de incapacidade, haja vista que os aludidos requisitos legais devem ser observados
concomitantemente para que seja possível o deferimento do pedido.

Assim, não merece prosperar o pedido de concessão de amparo social, salientando que, em se
agravando a situação da parte autora, poderá postular administrativamente novo beneficio.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Caso venha a ser interposto recurso, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para apresentar
contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma
Recursal.

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que a autora é
portadora de Cervicalgia - M54.2, Lombalgia - M54.5, Transtorno de Disco Invertebral -
M50/M51, Sequela de Fratura de Pelve - T91, porém não há impedimentos para as atividades
habituais, uma vez que as patologias mostram-se compensadas e o exame físico não
apresentou alterações significativas.  

Os laudos médicos trazidos pela autora só atestam a sua doença e dificuldades para o trabalho
(Evento 1 OUT4, fl. 14)

A perícia judicial foi enfática ao afirmar que inexiste impedimento de longo prazo, que é o
requisito do BPC-LOAS.

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.
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6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000317617v9 e do código CRC 1e02f387.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0006531-56.2018.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AIDE ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000317618v2 e do código CRC 379b963f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:0

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 389

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 424/475

0024258-87.2016.4.02.5055 500000318246 .V7 JES15119© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 0024258-87.2016.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NILSON MARTINS (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por NILSON MARTINS em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação
continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o autor é portador de
acidente vascular cerebral e diabetes , estando total e definitivamente incapacitado de exercer
qualquer atividade laborativa; (ii) considerando que a partir de setembro de 2017 o autor
passou a receber o BPC/LOAS, o ponto controvertido da presente ação passou a ser os
valores atrasados até a concessão do benefício (lapso temporal entre a DER 07/02/2013 até
setembro de 2017); (iii) o laudo pericial confirmou que o recorrente sofre de diabete cronica e
que necessita manter a regularidade do tratamento para controlar a doença, e que seu último
emprego foi no ano de 2011; (iv) nos registros dos autos é possível verificar que o recorrente
trabalhou até 2011, sofreu AVC em 2012, e manteve-se incapacitado para o labor nos anos
subsequentes devido aos sintomas de diabetes e hipertensão. 

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto In casu, questiona-se o indeferimento, em sede administrativa, do
requerimento para concessão do benefício assistencial de prestação continuada, formulado em
07/02/2013, cujo motivo foi o não atendimento aos critérios de deficiência para acesso ao
BPC-LOAS.

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para concessão do
benefício pleiteado, foi designada a produção de prova médicapericial e visita técnica de
assistente social. 

O MPF se manifestou às fls. 197/199, opinando pela improcedência do pleito autoral. 

A condição clínica da parte autora foi objeto de análise pelo douto perito, nomeado por este
Juízo, na especialidade Medicina do Trabalho, que apresentou laudo pericial às fls. 170/174. 

Na ocasião, o expert destacou a presença de diabetes, sendo esta controlada por
acompanhamento clínico e uso diário de medicações, bem como de AVC ocorrido em 2012,
não resultando em qualquer sequela. Desse modo, opinou pela inexistência de limitações
físicas que possam caracterizar no Autor deficiência de longo prazo. 
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Com efeito, após análise do quadro clínico relatado pelo perito, coaduno com tal conclusão,
bem como com a conclusão semelhante a que chegaram os peritos do INSS. 

Assim, porquanto não comprovado o requisito de deficiência, é desnecessário o exame do
requisito socioeconômico, uma vez que se trata de requisito cumulativo para obtenção do
benefício pretendido. 

Tudo isso devidamente considerado, a improcedência do pleito autoral é a medida legal que se
impõe. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC. 

Defiro a gratuidade de justiça. 

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei nº 10.259/01. 

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Se não houver recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e em seguida, arquivem-se os
autos, dando baixa. 

P.R.I

3. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade - diabetes controlada por acompanhamento clínico e uso diário de medicações,
sem sequelas resultantes do AVC sofrido em 2012. 

4. O ponto controvertido na presente ação gira em torno da incapacidade da parte autora no
lapso temporal de 07/02/2013 até setembro de 2017, quando passou a receber o benefício
assistencial por preencher os requisitos da miserabilidade e da idade avançada.

5. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que a parte autora é portadora
de diabetes, porém a doença está controlada. A parte autora não trouxe laudos médicos
particulares que atestem sua incapacidade para o trabalho; a fortiori, não há prova de que haja
impedimento de longo prazo. Apenas exames que demonstram que o autor é portador de
diabetes. 

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.
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6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318246v7 e do código CRC e6cfc51a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0024258-87.2016.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NILSON MARTINS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318247v2 e do código CRC 218fbdef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5002302-84.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VALQUIRIA DA ROZA MOTTE (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por VALQUIRIA DA ROSA
MOTTE em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o novo conceito
de deficiência não é o mesmo que incapacidade para o trabalho; (ii) a própria perita
reconheceu que a autora possui diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar; (iii) a recorrente
nunca conseguiu se firmar no mercado de trabalho devido a seu longo histórico patológico;
(iv) a perícia deve ser anulada tendo em vista que a perita se utilizou da nomenclatura
reclamante/reclamado própria de direito do trabalho e descreveu que utilizou como
parâmetros legais a Lei 8.213/91 - que dispõe sobre os benefícios da previdência social - e
não a lei orgânica da assistência social; (v) há necessidade de perícia especializada em
psiquiatria e não em medicina do trabalho; (vi) a perícia não levou em conta as condições
sociais da recorrente, que tem dificuldades para ter acesso a emprego, alimentos, saúde -
incluindo laudos médicos.

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

A perícia médica realizada na parte autora não constatou seu enquadramento como “pessoa
com deficiência”.

O indeferimento do INSS teve o mesmo motivo, o que reforça a conclusão pericial.

Diante disso, no momento, a parte autora não preenche os requisitos.

A parte autora, ao se manifestar sobre o laudo pericial, impugnou o exame produzido em Juízo
tendo aduzido, em suma, que se enquadra como “pessoa com deficiência”.

O laudo pericial foi conclusivo a respeito da plena inexistência de deficiência da parte autora,
e sendo o mesmo, em princípio, imparcial, há de prevalecer sobre o particular, apresentado
unilateralmente.  
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Mesmo diante de possíveis divergências entre os atestados médicos apresentados pela parte
autora e a prova pericial, não há no presente caso qualquer vício capaz de invalidar o laudo
pericial.

Importa mencionar o entendimento já consolidado pela TNU (PEDILEF 200972500071996,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, TNU, DOU 01/06/2012.), no sentido de que
a realização de perícia por médico especialista só é necessária em casos especialíssimos e de
maior complexidade como, por exemplo, nos casos de doenças raras. Comungo com tal
entendimento. Assim, no caso dos autos, diante das patologias alegadas pela parte autora em
sua inicial, não há, em princípio, a necessidade de que o perito nomeado por este Juízo possua
especialização na área.

No mesmo sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: “Não se exige médico
especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do
juiz”.

Além disso, considero as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Com base nessas premissas, indefiro o requerimento autoral de designação de nova perícia
formulado.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Se não houver recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e em seguida, arquivem-se os
autos, dando baixa.

P.R.I.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que a autora é
portadora de Transtorno Bipolar CID F31.9, mas tem possibilidade de exercer quaisquer
atividades da vida cotidiana, uma vez que apresenta-se estabilizada no momento. Afirmou
que, apesar de ser uma doença incurável, há recursos terapêuticos capazes de promover
estabiliazação da doença e melhora na qualidade de vida. Segundo o perito, nao há passado de
longos períodos de incapacidade (mais de 2 anos) que lhe permita ser elegível para o
benefício de prestação continuada.

Enfim, o perito sequer detectou incapacidade para o trabalho. Por conseguinte, a fortiori,
inexiste impedimento de longo prazo,que é o suposto fático do BPC-LOAS.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 391



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 430/475

5002302-84.2019.4.02.5002 500000318948 .V10 JES15119© JES7027

4. No que se refere à exigência de médico especialista para a realização da perícia do juízo, a
TNU sufraga o entendimento de que só se faz necessário em casos especiais e de maior
gravidade, a exemplo, de doenças raras, o que não se verifica no presente caso (Precedentes
PEDILEF 200872510048413, 200872510018627, 200872510031462).

5. Na documentação acostada aos autos, a autora não trouxe laudos médicos particulares que
atestem a sua incapacidade para o trabalho por mais de dois anos. ao contrário, o laudo
(Evento 1, Laudo 7, fl. 1) declara a doença da autora mas atesta que ela se encontra
estabilizada. Os demais documentos são receitas de medicamentos. 

6.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318948v10 e do código CRC 16b8f9e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002302-84.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VALQUIRIA DA ROZA MOTTE (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318949v2 e do código CRC 602336eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000562-25.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JOSÉ RODRIGUES
FERREIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que o fato
de de a casa do autor possuir "boas condições, com mobília organizada" não é fator
impeditivo para a concessão do LOAS. 

2. Eis o teor da sentença:

Quanto à renda familiar, verifico que, no relatório da visita domiciliar (Evento 20,
CERT1/CERT10) realizada pelo Oficial de Justiça designado pelo Juízo, ficou constatado que
o grupo familiar é composto pelo autor, seu cônjuge e pela filha, sendo que não possuem renda
no momento, tendo em vista que o benefício previdenciário recebido pela esposa do autor foi
cessado pela autarquia previdenciária.

Destarte, em que pese ter sido descrita renda do grupo familiar nula, é necessário levar em
consideração o caso concreto, a partir do qual extraio que o autor e a família residem em uma
casa em boas condições, pertencente ao filho do demandante, ou seja, não possuem despesas
extraordinárias provenientes de aluguel.

Sendo assim, é possível verificar, sobretudo pelas fotografias (Evento 20, CERT7/CERT8), que
a casa da família está em boas condições, com mobília organizada e atendendo as
necessidades de uma família, restando afastada a alegação de miserabilidade.

Saliente-se que o benefício de amparo social deve ser concedido quando demonstrada com
clareza a hipossuficiência de renda. Além do mais, conforme se depreende da análise da
petição juntada ao Evento 27, PET2, a esposa do autor recebeu benefício previdenciário até o
mês de março do presente ano.

De fato, há que se entender que a finalidade do benefício de amparo social não é
complementar a renda de pessoas pobres e que têm o indispensável amparo familiar, mas sim
de amparar aqueles que comprovem condição de extrema miséria, sob pena de descaracterizar
o benefício e faltar recursos para quem realmente necessita dele para sobreviver.
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Nesse passo, observo que não há no conjunto probatório elementos que possam induzir à
convicção de que o autor esteja entre o rol dos beneficiários descritos na legislação, vez que
não logrou comprovar o requisito da miserabilidade.

Destarte, considerando que não há nenhum quadro de efetiva miserabilidade do autor, não
merece prosperar o pedido de concessão de amparo social.

Saliento, por oportuno, que caso o autor comprove que, de fato, não possui rendimento
suficiente para sua manutenção, comprovando a miserabilidade, poderá pleitear novamente o
benefício no âmbito administrativo.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3.  A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
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ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. Note-se pelo mandado cumprido pelo oficial de justiça que o grupo familiar do autor é
composto por ele, sua esposa e sua filha, que não possuem rendimentos. Atualmente eles
vivem dos R$240,00 (duzentos e quarenta reais) que o autor recebe trabalhando como
barbeiro, bem como da ajuda de seus "irmãos" da Assembleia de Deus que doam uma cesta
básica por mês, da ajuda de seu filho Erlon que mora em Belo Horizonte, bem como da ajuda
de seu sobrinho Wallace Batista que o auxilia nas compras de medicamentos. O imóvel em
que vivem pertence a seu filho. 

7. Das fotos anexadas aos autos, verifica-se que a casa é de alvenaria, toda revestida de
cerâmica (a cozinha tem cerâmica no piso e na parede até o teto) e os móveis estão em bom
estado de conservação (evento 20). Dentre eles TV de LCD.

8. Conclui-se que não há miserabilidade no presente caso. O autor e sua esposa vivem em
condições simples, mas o contexto dos autos revela que não há situação de miserabilidade. 

9.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

11.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294508v4 e do código CRC f8877f97.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 392



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 436/475

5000562-25.2018.4.02.5003 500000294509 .V2 JES15119© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5000562-25.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294509v2 e do código CRC 9289c5d7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5001806-80.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCINETE ANTONIA VULPE (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por LUCINETE ANTÔNIA
VULPE em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o núcleo famíliar
é composto pelo recorrente e seus genitores, sendo a renda do grupo proveniente da
aposentadoria de seus pais que recebem 01 salário mínimo cada; (ii) a renda mensal deve ser
considerada nula em razão da exclusão dos benefícios de aposentadorias no valor de 01
salário mínimo;(iii) o laudo social atestou a situação de miserabilidade social do autor.

2. Eis o teor da sentença:

LUCINETE ANTONIA VULPE ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o restabelecimento do benefício de
amparo social ao portador de deficiência.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.

Passo ao exame do mérito.

A parte autora pretende a concessão de benefício de natureza assistencial, que possui
fundamento legal no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

Para a concessão de tal benefício, comumente denominado LOAS, faz-se necessária a
comprovação de ser o indivíduo incapaz de prover a própria manutenção e de tê-lo provido
pela família.

De acordo com o art. 20 do supracitado dispositivo legal, dois grupos de pessoas são
considerados inaptos a proverem a própria mantença: a) os portadores de deficiência que,
devido a ela, tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; b) os idosos,
estes considerados os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, haja vista o disposto no artigo
34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

O deferimento do benefício assistencial em questão depende também de existir nos autos
comprovação de que os membros do grupo familiar da parte autora sejam impossibilitados
materialmente de prover o seu sustento.
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Para melhor compreensão do tema, é de ser esclarecido que a Lei nº 8.742/93 traçou o
conceito próprio de família (art. 20, § 1º), sendo esta composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.

De acordo com a Lei instituidora do LOAS, a família é incapaz de prover o sustento da parte
demandante quando sua renda mensal per capita for inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo.

Entretanto, a jurisprudência tem vislumbrado essa renda mensal como um limite mínimo; um
patamar que delimita, invariavelmente, a condição de miserabilidade da parte demandante.
Vejamos.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LEI N. 8.742, DE 1993 (LEI ORGÂNICA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS). AMPARO SOCIAL. RENDA PER CAPITA SUPERIOR A ¼
DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 1. Quanto ao requisito de necessidade - aqui
entendida como estado de miserabilidade ou hipossuficiência financeira - para o idoso e para
o deficiente, assim dispõe o § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, alterada pela Lei
nº 12.435/2011: "Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo".
2. O fato da renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo não
impede que outros fatores sejam considerados para a avaliação das condições de
sobrevivência da parte autora e de sua família, fazendo com que a prova da miserabilidade
necessária à concessão do benefício assistencial seja mais elástica. 3. Agravo Regimental não
provido. (TRF-1 -AI 00334091120144010000 0033409-11.2014.4.01.0000; Orgão Julgador:
Segunda Turma; Publicação: 04/10/2016; Julgamento: 21/09/2016; Relator: Desembargador
Federal Francisco Neves Da Cunha) [grifo nosso]

Portanto, o que determina a possibilidade de concessão do benefício assistencial é a condição
de miserabilidade do pretendente; pouco importa se a renda per capita mensal é superior a 1/4
do salário mínimo, pois o que decidirá a favor da concessão da prestação é a demonstração
da ausência de condições mínimas de sobrevivência, a impor a atuação positiva do Estado.

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise do caso
concreto.

Muito embora o perito médico judicial tenha atestado o impedimento de longo prazo da
autora, documento 28, evento 38, verifico não estar preenchido o requisito da miserabilidade a
partir da data do requerimento administrativo. Explico.

Conforme se verifica no mandado de verificação social, o núcleo familiar é formado pela
autora e seus genitores, sendo que a renda mensal de sua família é obtida através do
recebimento de aposentadoria por invalidez do genitor no valor de um salário mínimo e o
benefício assistencial ao idoso recebido pela genitora, também no valor de um salário mínimo,
totalizando aproximadamente R$ 1.996 (um mil, novecentos e noventa seis reais).

Desta forma, entendo que não há que se falar em analogia ao que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), para fins de não computar o benefício
previdenciário e o benefício assistencial recebido, tendo em vista que a soma destes é superior
a um salário mínimo. Não é caso de excluí-lo, sequer em parte, do cálculo da renda familiar
mensal (TRF-3 - AC: 00217947220164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-
DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016).
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É neste sentido, inclusive, os recentes julgados do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Vejamos.

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. - Não preenchido um
dos dois requisitos necessários para concessão do benefício assistencial, à luz do inciso V, do
art. 203 da Constituição Federal, c.c. o art. 20 da Lei nº 8.742/93, quais sejam: 1) ser pessoa
portadora de deficiência que a incapacite para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco)
anos ou mais, conforme o artigo 34, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/2003) e 2) não
possuir meios de subsistência próprios ou de seus familiares, cuja renda mensal per capita
deve ser inferior a ¼ do salário mínimo. - Na demanda ajuizada em 06/2016, a autora,
nascida em 21/11/1988, interditada, representada por sua mãe, instrui a inicial com
documentos, dentre os quais destaco o Termo de Compromisso de Curador Definitivo,
concedendo a curatela definitiva à genitora da requerente, em 18/05/2010. - O INSS
apresentou documentos do CNIS, demonstrando que a parte autora, recebeu benefício
assistencial, no período de 29/03/2000 a 01/02/2008 e seus pais recebem aposentadoria por
idade, cada uma no valor mínimo. - Os documentos juntados pelo INSS com a apelação dizem
respeito a pessoa que não corresponde ao pai da requerente, de modo que não serão
considerados na análise deste recurso. - Veio o estudo social, realizado em 09/2016,
informando que a autora reside com os pais, que são idosos. A casa é própria, bem localizada,
ampla, confortável, composta por 3 quartos, 2 salas e 2 cozinhas, com área na frente e no
fundo, murada, tudo em bom estado de conservação. Os móveis e eletrodomésticos que
guarnecem a residência estão em bom estado. As despesas giram em torno de R$ 1.440,00
com alimentação, água, energia elétrica e medicamentos. A renda familiar é de R$ 1.760,00
(dois salários mínimos) provenientes das aposentadorias dos pais da parte autora (salário
mínimo: R$ 880,00). - Ao contrário do entendimento explanado na decisão recorrida, não há
no conjunto probatório elementos que possam induzir à convicção de que a parte autora está
no rol dos beneficiários descritos na legislação. - Acerca da apuração das condições
socioeconômicas em que vivem a parte autora e as pessoas de sua família, cumpre ressaltar
que devem ser analisados além da renda per capta, todo o conjunto probatório produzido.
- Não há violação ao disposto no art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003, tendo em vista
que o requerente, deficiente, não apresenta sinais de hipossuficiência ou vulnerabilidade
social. De modo que não está evidenciada a hipossuficiência, requisito essencial à concessão
do amparo. - Não restou comprovada a miserabilidade, requisito essencial à concessão do
benefício assistencial. - Embora esteja demonstrado que parte a autora não possui renda, é
possível concluir que é auxiliada pela família, recebendo a assistência material necessária à
sua subsistência. - Não faz jus à garantia constitucional, que prevê o direito ao benefício no
valor de um salário mínimo ao deficiente ou ao idoso que não puder prover o próprio sustento
ou tê-lo provido por seus familiares (CF, art. 203, inc. V). - Em face da inversão do resultado
da lide, restam prejudicados os demais pontos do apelo do INSS. - Apelo do INSS provido.
Cassada a tutela de urgência. - Prejudicado o recurso adesivo da parte autora. (TRF-3, Ap
00067348820184039999, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 -
OITAVA TURMA, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data de Publicação :06/06/2018) (grifei)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, CF/88.
LEI N. 8.742/93 E 12.435. NÃO COMPROVADA A MISERABILIDADE. DESPROVIMENTO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de
deficiência ou idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem
de tê-la provida por sua família. 2. No caso vertente, a parte autora, que contava mais de 65
(sessenta e cinco) anos de idade na data do ajuizamento da ação, requereu o benefício
assistencial por ser idosa. 3. Quanto ao requisito da miserabilidade, o estudo social, realizado
em 15/9/2013, revela que a parte autora reside com seu marido, de 65 anos, e filha, de 41
anos. 4. Para fins de cálculo da renda, suposta separação de corpos é irrelevante, se marido e
mulher convivem sob o mesmo teto. 5. A renda familiar é constituída da aposentadoria por
tempo de contribuição recebida pelo marido e do benefício assistencial recebido pela filha,
ambos no valor de um salário mínimo. 6. Decerto, em face do disposto no art. 34, parágrafo
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único, do Estatuto do Idoso, o montante recebido a título de benefício assistencial e, por
analogia, também benefício previdenciário de valor equivalente a um salário-mínimo, possa
ser desconsiderado para efeito de renda, cabe ressaltar que, no caso concreto, as
circunstâncias fáticas não autorizam o afastamento do critério objetivo exposto na lei, nem a
interpretação extensiva do dispositivo supracitado para contemplar a parte autora com o
benefício assistencial. 7. Com efeito, consoante os autos, a família reside em imóvel próprio,
localizado em região urbanizada com saneamento e infraestrutura básica. Composto de seis
cômodos (dois quartos, duas salas, uma cozinha, um banheiro e duas varandas), todos
mobiliados e em excelente estado de conservação. 8. Tem área total de 242 metros quadrados e
área construída de 128 metros quadrados. 9. Outrossim, possuem telefone fixo, e há duas
filhas solteiras que não coabitam com a autora e que desenvolvem atividade laborativa. 10. O
estudo social demonstra que os gastos suportados pelo núcleo familiar não suplantam o
montante dos rendimentos advindos dos benefícios previdenciários auferidos. 11. Por fim, não
se pode olvidar da receita esporádica advinda com a venda de bala de coco, e das conclusões
da assistente social: de não estar configurada a situação de vulnerabilidade, considerando a
ausência de relato quanto à situação de privação de necessidades básicas, e as condições de
moradia. 12. Destarte, verifica-se que a família tem acesso aos mínimos sociais e não desfruta
a condição de miserabilidade que enseja a percepção do benefício. 13. Apelação desprovida.
14. Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de
advogado, arbitrados pelo MMº Juízo a quo, mas suspensa a exigibilidade, segundo a regra do
artigo 98, § 3º, do mesmo código, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.
Considerando que a apelação foi interposta antes da vigência do Novo CPC, não incide ao
presente caso a regra de seu artigo 85, § 1º, que determina a majoração dos honorários de
advogado em instância recursal. (TRF-3 - AC: 00061490720164039999 SP, Relator: JUIZ
CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2016, NONA TURMA,
Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2016)(grifo nosso).

Na inicial, foi informado que as despesas da família são as seguintes: “R$ 600,00 a 700,00
com alimentação, R$ 250,00 a R$ 300,00 com agua, gás, e luz, e medicamentos que
necessitam serem comprados nos valores de R$ 200,00 a R$ 250,00 e outras”.

Desta forma, tendo em vista os gastos familiares de aproximadamente R$ 1.150,00 (um mil,
cento e cinquenta reais), e a renda mensal de 1.996 (um mil, novecentos e noventa seis reais),
nota-se que as despesas familiares da autora estão integralmente cobertas.

É permitido ao julgador, dada as peculiaridades de cada situação, fazer uso de outros fatores
que tenham o condão de comprovar a hipossuficiência da parte autora e de sua família.
Entretanto, não pode o magistrado ignorar a realidade do caso concreto quando as
circunstâncias em apreço não demonstram situação de miserabilidade.

Desta forma, não vislumbro situação de miserabilidade exigida em lei para a implantação do
benefício. Analisando o mandado de verificação social constante nos autos, pode-se perceber
a condição de vida humilde da família da parte autora. Entretanto, em que pese à
simplicidade, verifico existir boas condições para uma vida digna e saudável.

O benefício assistencial almejado nesta demanda visa amparar somente os indivíduos
desprovidos do mínimo essencial para a própria sobrevivência. Tais pessoas, devido a sua
condição de patente miséria, precisam do auxílio estatal, pois a carência financeira representa
um risco à própria saúde e bem-estar; a ausência de recursos destes indivíduos, bem como de
seu núcleo familiar, os impede de viver dignamente.

O que não é o caso da autora. A condição simples de sua família está provada nos autos,
porém, este estado não a impede de viver com dignidade, haja vista que seus pais auferem
rendimentos suficientes para suprir eventuais necessidades materiais que possua.
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Como os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a ausência de um deles já
impede a procedência da pretensão autoral, razão pela qual a autora não faz jus ao
restabelecimento do benefício pleiteado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido de restabelecimento do amparo social ao deficiente. JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao reembolso dos honorários periciais, ressalvado, contudo, o
disposto no art. 98, §3º, do CPC, haja vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado desta sentença e observadas as cautelas legais, arquivem-se os
autos.

P.R.I.

3. A controvérsia recursal gira em torno do requisito da miserabilidade.

4. A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações
de miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados
de acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais,
reproduz a dicção do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí
determinado que a atuação do Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para
subsistir há de ser uma atuação subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da
subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da
Lei 8.742/93, depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a
ela mesma prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-
responsabilidade e da dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um
elevado preço, que é a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão
assumir a responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um
protagonista no desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as
pessoas se engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que
recebem passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade
para que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).
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Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por
incapacidade laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade
avançada, caso a mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária,
caberá à sua família prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus
familiares mais próximos prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há
muito positivada no ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do
Código Civil. Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa
pessoa é que deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20
da Lei nº 8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito
da Assistência Social.

5.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária,
mas principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso
ocorrerá em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma
atuação primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos
fundamentos da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre
iniciativa (art. 1º da Constituição).

6. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei
8.742/93 e faz com que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita,
porque não vive em situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação
principal ou primária no que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da
subsidiariedade; (iii) suprime as obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil
(artigos 1694 e seguintes) impõe às pessoas que residem com a parte autora.

7. A autora reside com seus pais. Como observou o Juízo a quo, a renda do
grupo familiar é composta da aposentadoria por invalidez recebida pelo pai da autora; e por
um benefício assistencial (BPC-LOAS) recebido pela sua mãe.

Note-se pela certidão do oficial de justiça (Evento 10) e principalmente pelas
fotos, que a recorrente mora em casa de alvenaria, revestida de cerâmica, mobiliário simples,
mas com boa conservação. O oficial certificou que "um terraço com um quarto e um
banheiro, dois quartos, uma cozinha e um banheiro no primeiro andar e um cômodo pequeno
que funciona como depósito no térreo" ev.10). A cozinha da residência apresenta
revestimento de cerâmica em piso e paredes, até o teto; a geladeira e a mesa que há na
cozinha aparentam ser recentes; há também um forno de microondas na parede (ev.10,
cert1, p.2 e p. 3).

Não obstante a constatação da deficiência da autora, o contexto probatório não
demonstra, objetivamente, a configuração do estado de miserabilidade que viabiliza a
concessão do BPC-LOAS.

8.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
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9.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em
10% do valor corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

10.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331909v7 e do código CRC 81d207e6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001806-80.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCINETE ANTONIA VULPE (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331910v2 e do código CRC c5eb3cd8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000624-59.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: WILSON MOREIRA GOMES (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE.
ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por WILSON MOREIRA
GOMES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o laudo social
atestou a situação de miserabilidade social do autor, bem como o laudo pericial médico
atestou ser o autor incapacitad por ser portador de retardo mental; (ii) o núcleo famíliar é
composto pelo recorrente e seus pais, sendo que a renda do grupo é proveniente de 01 salário
mínimo de aposentadoria por tempo de contribuição recebida pelo pai e o valor de 01 salário
mínimo referente ao benefício de prestação continuada (LOAS) recebido pela mãe do autor;
(iii) ao menos o benefício de prestação continuada da genitora do autor deveria ter sido
excluída da renda o que demonstraria que a renda familiar não é suficiente.

2. Eis o teor da sentença:

WILSON GOMES ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o restabelecimento do benefício de amparo social ao
portador de deficiência.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.

Passo ao exame do mérito.

A parte autora pretende a concessão de benefício de natureza assistencial, que possui
fundamento legal no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

Para a concessão de tal benefício, comumente denominado LOAS, faz-se necessária a
comprovação de ser o indivíduo incapaz de prover a própria manutenção e de tê-lo provido
pela família.

De acordo com o art. 20 do supracitado dispositivo legal, dois grupos de pessoas são
considerados inaptos a proverem a própria mantença: a) os portadores de deficiência que,
devido a ela, tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
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plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; b) os idosos,
estes considerados os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, haja vista o disposto no artigo
34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

O deferimento do benefício assistencial em questão depende também de existir nos autos
comprovação de que os membros do grupo familiar da parte autora sejam impossibilitados
materialmente de prover o seu sustento.

Para melhor compreensão do tema, é de ser esclarecido que a Lei nº 8.742/93 traçou o
conceito próprio de família (art. 20, § 1º), sendo esta composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.

De acordo com a Lei instituidora do LOAS, a família é incapaz de prover o sustento da parte
demandante quando sua renda mensal per capita for inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo.

Entretanto, a jurisprudência tem vislumbrado essa renda mensal como um limite mínimo; um
patamar que delimita, invariavelmente, a condição de miserabilidade da parte demandante.
Vejamos.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LEI N. 8.742, DE 1993 (LEI ORGÂNICA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS). AMPARO SOCIAL. RENDA PER CAPITA SUPERIOR A ¼
DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 1. Quanto ao requisito de necessidade - aqui
entendida como estado de miserabilidade ou hipossuficiência financeira - para o idoso e para
o deficiente, assim dispõe o § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, alterada pela Lei
nº 12.435/2011: "Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo".
2. O fato da renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo não
impede que outros fatores sejam considerados para a avaliação das condições de
sobrevivência da parte autora e de sua família, fazendo com que a prova da miserabilidade
necessária à concessão do benefício assistencial seja mais elástica. 3. Agravo Regimental não
provido. (TRF-1 -AI 00334091120144010000 0033409-11.2014.4.01.0000; Orgão Julgador:
Segunda Turma; Publicação: 04/10/2016; Julgamento: 21/09/2016; Relator: Desembargador
Federal Francisco Neves Da Cunha) [grifo nosso]

Portanto, o que determina a possibilidade de concessão do benefício assistencial é a condição
de miserabilidade do pretendente; pouco importa se a renda per capita mensal é superior a 1/4
do salário mínimo, pois o que decidirá a favor da concessão da prestação é a demonstração
da ausência de condições mínimas de sobrevivência, a impor a atuação positiva do Estado.

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise do caso
concreto.

Muito embora o perito médico judicial tenha atestado o impedimento de longo prazo do autor,
evento 38, verifico não estar preenchido o requisito da miserabilidade a partir da data do
requerimento administrativo. Explico.

Conforme se verifica no mandado de verificação social, o núcleo familiar é formado pelo
autor e seus genitores, sendo que a renda mensal de sua família é obtida através do
recebimento de aposentadoria do genitor no valor de um salário mínimo e o benefício
assistencial ao idoso recebido pela genitora, também no valor de um salário mínimo,
totalizando aproximadamente R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais).
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Desta forma, entendo que não há que se falar em analogia ao que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), para fins de não computar o benefício
previdenciário e o benefício assistencial recebido, tendo em vista que a soma destes é superior
a um salário mínimo. Não é caso de excluí-lo, sequer em parte, do cálculo da renda familiar
mensal (TRF-3 - AC: 00217947220164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-
DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016).

É neste sentido, inclusive, os recentes julgados do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Vejamos.

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. - Não preenchido um
dos dois requisitos necessários para concessão do benefício assistencial, à luz do inciso V, do
art. 203 da Constituição Federal, c.c. o art. 20 da Lei nº 8.742/93, quais sejam: 1) ser pessoa
portadora de deficiência que a incapacite para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco)
anos ou mais, conforme o artigo 34, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/2003) e 2) não
possuir meios de subsistência próprios ou de seus familiares, cuja renda mensal per capita
deve ser inferior a ¼ do salário mínimo. - Na demanda ajuizada em 06/2016, a autora,
nascida em 21/11/1988, interditada, representada por sua mãe, instrui a inicial com
documentos, dentre os quais destaco o Termo de Compromisso de Curador Definitivo,
concedendo a curatela definitiva à genitora da requerente, em 18/05/2010. - O INSS
apresentou documentos do CNIS, demonstrando que a parte autora, recebeu benefício
assistencial, no período de 29/03/2000 a 01/02/2008 e seus pais recebem aposentadoria por
idade, cada uma no valor mínimo. - Os documentos juntados pelo INSS com a apelação dizem
respeito a pessoa que não corresponde ao pai da requerente, de modo que não serão
considerados na análise deste recurso. - Veio o estudo social, realizado em 09/2016,
informando que a autora reside com os pais, que são idosos. A casa é própria, bem localizada,
ampla, confortável, composta por 3 quartos, 2 salas e 2 cozinhas, com área na frente e no
fundo, murada, tudo em bom estado de conservação. Os móveis e eletrodomésticos que
guarnecem a residência estão em bom estado. As despesas giram em torno de R$ 1.440,00
com alimentação, água, energia elétrica e medicamentos. A renda familiar é de R$ 1.760,00
(dois salários mínimos) provenientes das aposentadorias dos pais da parte autora (salário
mínimo: R$ 880,00). - Ao contrário do entendimento explanado na decisão recorrida, não há
no conjunto probatório elementos que possam induzir à convicção de que a parte autora está
no rol dos beneficiários descritos na legislação. - Acerca da apuração das condições
socioeconômicas em que vivem a parte autora e as pessoas de sua família, cumpre ressaltar
que devem ser analisados além da renda per capta, todo o conjunto probatório produzido.
- Não há violação ao disposto no art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003, tendo em vista
que o requerente, deficiente, não apresenta sinais de hipossuficiência ou vulnerabilidade
social. De modo que não está evidenciada a hipossuficiência, requisito essencial à concessão
do amparo. - Não restou comprovada a miserabilidade, requisito essencial à concessão do
benefício assistencial. - Embora esteja demonstrado que parte a autora não possui renda, é
possível concluir que é auxiliada pela família, recebendo a assistência material necessária à
sua subsistência. - Não faz jus à garantia constitucional, que prevê o direito ao benefício no
valor de um salário mínimo ao deficiente ou ao idoso que não puder prover o próprio sustento
ou tê-lo provido por seus familiares (CF, art. 203, inc. V). - Em face da inversão do resultado
da lide, restam prejudicados os demais pontos do apelo do INSS. - Apelo do INSS provido.
Cassada a tutela de urgência. - Prejudicado o recurso adesivo da parte autora. (TRF-3, Ap
00067348820184039999, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 -
OITAVA TURMA, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data de Publicação :06/06/2018) (grifei)
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PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, CF/88.
LEI N. 8.742/93 E 12.435. NÃO COMPROVADA A MISERABILIDADE. DESPROVIMENTO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de
deficiência ou idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem
de tê-la provida por sua família. 2. No caso vertente, a parte autora, que contava mais de 65
(sessenta e cinco) anos de idade na data do ajuizamento da ação, requereu o benefício
assistencial por ser idosa. 3. Quanto ao requisito da miserabilidade, o estudo social, realizado
em 15/9/2013, revela que a parte autora reside com seu marido, de 65 anos, e filha, de 41
anos. 4. Para fins de cálculo da renda, suposta separação de corpos é irrelevante, se marido e
mulher convivem sob o mesmo teto. 5. A renda familiar é constituída da aposentadoria por
tempo de contribuição recebida pelo marido e do benefício assistencial recebido pela filha,
ambos no valor de um salário mínimo. 6. Decerto, em face do disposto no art. 34, parágrafo
único, do Estatuto do Idoso, o montante recebido a título de benefício assistencial e, por
analogia, também benefício previdenciário de valor equivalente a um salário-mínimo, possa
ser desconsiderado para efeito de renda, cabe ressaltar que, no caso concreto, as
circunstâncias fáticas não autorizam o afastamento do critério objetivo exposto na lei, nem a
interpretação extensiva do dispositivo supracitado para contemplar a parte autora com o
benefício assistencial. 7. Com efeito, consoante os autos, a família reside em imóvel próprio,
localizado em região urbanizada com saneamento e infraestrutura básica. Composto de seis
cômodos (dois quartos, duas salas, uma cozinha, um banheiro e duas varandas), todos
mobiliados e em excelente estado de conservação. 8. Tem área total de 242 metros quadrados e
área construída de 128 metros quadrados. 9. Outrossim, possuem telefone fixo, e há duas
filhas solteiras que não coabitam com a autora e que desenvolvem atividade laborativa. 10. O
estudo social demonstra que os gastos suportados pelo núcleo familiar não suplantam o
montante dos rendimentos advindos dos benefícios previdenciários auferidos. 11. Por fim, não
se pode olvidar da receita esporádica advinda com a venda de bala de coco, e das conclusões
da assistente social: de não estar configurada a situação de vulnerabilidade, considerando a
ausência de relato quanto à situação de privação de necessidades básicas, e as condições de
moradia. 12. Destarte, verifica-se que a família tem acesso aos mínimos sociais e não desfruta
a condição de miserabilidade que enseja a percepção do benefício. 13. Apelação desprovida.
14. Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de
advogado, arbitrados pelo MMº Juízo a quo, mas suspensa a exigibilidade, segundo a regra do
artigo 98, § 3º, do mesmo código, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.
Considerando que a apelação foi interposta antes da vigência do Novo CPC, não incide ao
presente caso a regra de seu artigo 85, § 1º, que determina a majoração dos honorários de
advogado em instância recursal. (TRF-3 - AC: 00061490720164039999 SP, Relator: JUIZ
CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2016, NONA TURMA,
Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2016)(grifo nosso).

Na inicial, foi informado que as despesas da família são as seguintes: 

“R$700,00 com alimentação; R$310,00 com conta de água, luz e gás; R$400,00 com aluguel.
Os medicamentos de uso diário que a família da parte autora faz uso, alguns são adquiridos
pelo SUS e outros necessitam serem comprados, gerando um gasto mensal de R$100,00. Todo
atendimento de saúde da parte autora e sua família é feito na rede pública de saúde. ”.

Desta forma, tendo em vista os gastos familiares de aproximadamente R$ 1.510,00 (um mil,
quinhentos e dez reais), e a renda mensal de 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), nota-se
que as despesas familiares do autor estão integralmente cobertas.

É permitido ao julgador, dada as peculiaridades de cada situação, fazer uso de outros fatores
que tenham o condão de comprovar a hipossuficiência da parte autora e de sua família.
Entretanto, não pode o magistrado ignorar a realidade do caso concreto quando as
circunstâncias em apreço não demonstram situação de miserabilidade.
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Desta forma, não vislumbro situação de miserabilidade exigida em lei para a implantação do
benefício. Analisando o mandado de verificação social constante nos autos, pode-se perceber
a condição de vida humilde da família da parte autora. Entretanto, em que pese à
simplicidade, verifico existir boas condições para uma vida digna e saudável.

O benefício assistencial almejado nesta demanda visa amparar somente os indivíduos
desprovidos do mínimo essencial para a própria sobrevivência. Tais pessoas, devido a sua
condição de patente miséria, precisam do auxílio estatal, pois a carência financeira representa
um risco à própria saúde e bem-estar; a ausência de recursos destes indivíduos, bem como de
seu núcleo familiar, os impede de viver dignamente.

O que não é o caso do autor. A condição simples de sua família está provada nos autos, porém,
este estado não a impede de viver com dignidade, haja vista que seus pais auferem
rendimentos suficientes para suprir eventuais necessidades materiais que possua.

Como os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a ausência de um deles já
impede a procedência da pretensão autoral, razão pela qual o autor não faz jus ao
restabelecimento do benefício pleiteado.

 

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido de estabelecimento do amparo social ao deficiente. JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.

CONDENO a parte autora ao reembolso dos honorários periciais, ressalvado, contudo, o
disposto no art. 98, §3º, do CPC, haja vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado desta sentença e observadas as cautelas legais, arquivem-se os
autos.

P.R.I.

 

3. A controvérsia recursal gira em torno do requisito da miserabilidade.

4. A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.
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Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

5.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

6. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

7. Note-se pelo laudo social e fotográfico que o recorrente mora em casa alugada, de
alvenaria, comodos revestidos em cerâmica, móveis e eletrodomésticos apresentam bom
estado de conservação. Não obstante a constatação da deficiência do autor, o contexto
probatório não demonstra estado de necessidade, eis que a renda dos genitores cobrem todas
as despesas declaradas, conoforme explicitado pelo magistrado a quo.
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8.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

10.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330923v8 e do código CRC 746a0e59.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000624-59.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: WILSON MOREIRA GOMES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330924v2 e do código CRC 948747de.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0021875-08.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA IZABEL DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA IZABEL DA CRUZ
RODRIGUES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o
perito judicial não se ateve a todo o acompanhamento médico que a recorrente foi submetida,
conforme exames e pareceres médicos juntados na inicial, pois a autora é portadora de doença
grave e incurável; (ii) conforme os laudos particulares trazidos, a recorrente é "portadora de
febre reumática desde a infância. Obesidade, HA, diabetes. Evolui c/ estenose mitral grave
por febre reumática e cirurgia cardíaca severa em 13/12/2016" e está incapaz para o trabalho
desde 6 meses antes da cirurgia; (iii) o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial;
(iv) necessário se aplicar no presente caso o príncipio "in dubio pro misero", que determina a
interpretação do conjunto fático probatório mais favorável à recorrente.

2. Eis o teor da sentença:

MARIA IZABEL DA CRUZ RODRIGUES, ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de
amparo social ao portador de deficiência.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.

Sem questões processuais. Passo ao exame do mérito.

A parte autora pretende a concessão de benefício de natureza assistencial, que possui
fundamento legal no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

Para a concessão de tal benefício, comumente denominado LOAS, faz-se necessária a
comprovação de ser o indivíduo incapaz de prover a própria manutenção e de tê-lo provido
pela família.

De acordo com o artigo 20 do supracitado dispositivo legal, dois grupos de pessoas são
considerados inaptos a proverem a própria mantença: a) os portadores de deficiência que,
devido a ela, tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 395



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 454/475

0021875-08.2017.4.02.5054 500000328878 .V8 JES15119© JES7027

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; b) os idosos,
estes considerados os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, haja vista o disposto no artigo
34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

O deferimento do benefício assistencial em questão depende também de existir nos autos
comprovação de que os membros do grupo familiar da parte autora sejam impossibilitados
materialmente de prover o seu sustento.

Para melhor compreensão do tema, é de ser esclarecido que a Lei nº 8.742/93 traçou o
conceito próprio de família (art. 20, § 1º), sendo esta composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.

De acordo com a Lei instituidora do LOAS, a família é incapaz de prover o sustento da parte
demandante quando sua renda mensal per capita for inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo.

Entretanto, a jurisprudência tem vislumbrado essa renda mensal como um limite mínimo; um
patamar que delimita, invariavelmente, a condição de miserabilidade da parte demandante.

Neste diapasão, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LEI N. 8.742, DE 1993 (LEI ORGÂNICA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS). AMPARO SOCIAL. RENDA PER CAPITA SUPERIOR A ¼
DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 1. Quanto ao requisito de necessidade - aqui
entendida como estado de miserabilidade ou hipossuficiência financeira - para o idoso e para
o deficiente, assim dispõe o § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, alterada pela Lei
nº 12.435/2011: "Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo".
2. O fato da renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo não
impede que outros fatores sejam considerados para a avaliação das condições de
sobrevivência da parte autora e de sua família, fazendo com que a prova da miserabilidade
necessária à concessão do benefício assistencial seja mais elástica. 3. Agravo Regimental não
provido. (TRF-1 -AI 00334091120144010000 0033409-11.2014.4.01.0000; Orgão Julgador:
Segunda Turma; Publicação: 04/10/2016; Julgamento: 21/09/2016; Relator: Desembargador
Federal Francisco Neves Da Cunha) [grifo nosso]

Portanto, o que determina a possibilidade de concessão do benefício assistencial é a condição
de miserabilidade do pretendente; pouco importa se a renda per capita mensal é superior a 1/4
do salário mínimo, pois o que decidirá a favor da concessão da prestação é a demonstração
da ausência de condições mínimas de sobrevivência, a impor a atuação positiva do Estado.

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise do caso
concreto.

De acordo com o constante da inicial, a demandante afirmou ser portadora de febre reumática
desde a infância. Obesidade, HA, diabética. Evolui com estenose mitral grave por febre
reumática e cirurgia cardíaca severa em 13/12/2016 (CID I-50-I-05-E 10-I-10).

Para comprovação do alegado impedimento de longo prazo, designou-se perícia médica.

Em seu laudo, documento 32, evento 36, o profissional nomeado por este Juízo concluiu que:

“3- CONCLUSÃO:
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De acordo com exame clínico pericial, analisando individualmente os fatos sequenciais,
constatamos que, periciada com histórico de valvulopatia mitral e depressão. Considerando
que a patologia fora tratada cirurgicamente sem presença de sintomas limitantes;
considerando que a depressão é passível de controle médico ambulatorial; concluímos que
não se enquadra no critério de deficiência física e/ou afastamento de longo prazo”

4- QUESITOS:

10) Caso existente, queira o Sr. Perito esclarecer ao Juízo se a(s) doença(s)/lesão(ões) ou
sequela(s), permitem caracterizar a parte autora como “pessoa com deficiência” e
“impedimentos de longo prazo” à luz do disposto nos §§ 2º e 10, do art. 20, da Lei nº 8.742 de
1993 (com a redação dada pela Lei nº 12.470 de 2011).

Não existe enquadramento no critério de deficiência física e/ou impedimento de longo prazo.

11) Caso existente, queira o Sr. Perito informar ao Juízo os parâmetros da avaliação médico-
pericial da alegada deficiência (deficiências nas funções e nas estruturas do corpo em
correlação à existência de limitação do desempenho de atividades e restrição à participação
social, segundo suas especificidades); bem assim, queira o Sr. Perito informar ao Juízo o
respectivo grau de impedimento(s) de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades,
Incapacidade e Saúde – CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde
nº 54.21, aprovada pela 54ª Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. (art. 16 do
Decreto nº 6.214 de 2997, com a redação data pelo Decreto nº 7.617, de 2011). A avaliação da
deficiência e do grau de impedimento tem por objetivo comprovar a existência de
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e, caso
existente, aferir o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com
deficiência na sociedade, decorrente da interação dos impedimentos com barreiras diversas.

Não existe enquadramento no critério de deficiência física e/ou impedimento delongo prazo”.

Dessa forma, ficou evidenciado que a parte autora não possui nenhum impedimento a longo
prazo, pelo tempo mínimo de 2 (dois) anos.

Devidamente intimada, a parte autora não impugnou o laudo pericial, nem requereu nenhum
outro ato judicial, mantendo-se inerte.

Nesse sentido, já decidiu nosso Egrégio Regional, no julgamento da Apelação Cível nº
200651110008649, de que foi Relator o eminente Des. Fed. Aluisio Gonçalves:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-
DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONCLUI PELA INCAPACIDADE LABORATIVA.
ALTERAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 128 E 264 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. I- Cuida-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxilio-
doença cessado pelo INSS sob o argumento de inexistência de incapacidade laborativa do
autor. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, considerando que o laudo
pericial constante dos autos não conclui pela incapacidade laborativa do autor e que as
alegações de alteração no quadro de saúde do autor no interregno do trâmite da presente
demanda caracteriza inovação da causa de pedir. II - A prova pericial produzida nestes autos
mostra-se absolutamente inerente à causa de pedir da demanda, tendo sido concluído que o
autor não se encontra incapaz para a sua atividade habitual em decorrência das patologias
alegadas, não cabendo ao Juízo promover sucessivos exames periciais até que se possa
justificar o recebimento da prestação previdenciária. III - Com efeito, a teor dos arts. 128 e
264, parágrafo único, do CPC, tem-se que o autor fixa o seu pedido na petição inicial. O réu,
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por sua vez, estabelece os limites de sua defesa através das matérias argüidas na contestação.
Assim, não é possível que as partes inovem no processo após esses momentos. IV - Apelação
Cível desprovida.

Registre-se que, para concessão do benefício em questão, considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, a teor do art. 20, § 2º, da Lei 8.742/93.

Ademais, a referida lei considera como impedimento de longo prazo aquele que produza
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (art. 20, § 10, Lei 8742/93).

No mesmo sentido entende a jurisprudência, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V,
DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA E/OU
MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E VIDA
INDEPENDENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 203,
inciso V, e a Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) garantem um salário mínimo
de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, independentemente
de contribuição à seguridade social. 2. Os requisitos para a concessão do benefício de
prestação continuada estão estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o
requerente deve ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não receber
benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) ter renda mensal familiar
per capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito para aferição da miserabilidade). 3. O
Col. STF, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, declarou que a
regra constante do art. 20, § 3º, da LOAS não contempla a única hipótese de concessão do
benefício, e sim presunção objetiva de miserabilidade, de forma a admitir a análise da
necessidade assistencial em cada caso concreto, mesmo que o "quantum" da renda "per
capita" ultrapasse o valor de ¼ do salário mínimo, cabendo ao julgador avaliar a
vulnerabilidade social de acordo com o caso concreto. 4. Firmou-se o entendimento
jurisprudencial de que, para fins de cálculo da renda familiar mensal, não deve ser
considerado o benefício (mesmo que de natureza previdenciária) que já venha sendo pago a
algum membro da família, desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte na aplicação
analógica do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Precedentes.
5. Considera-se deficiente aquela pessoa que apresenta impedimentos (físico, mental,
intelectual ou sensorial) de longo prazo (mínimo de 2 anos) que podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas. Tal deficiência e o grau de impedimento devem ser aferidos mediante avaliação
médica e avaliação social, consoante o § 6º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social.
6. A incapacidade para a vida laborativa deve ser entendida como incapacidade para vida
independente, para efeitos de concessão de benefício de prestação continuada. 7. Na hipótese,
a incapacidade da parte-autora ao trabalho e à vida independente restou comprovada pelo
laudo médico acostado; já a condição de miserabilidade, nos termos alinhavados acima,
encontra-se escudada no Estudo Social e documentos catalogados ao feito, autorizando,
assim, a concessão do benefício vindicado, conforme deferido pelo juízo de piso. 8. O termo
inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo e, na sua ausência,
a partir da citação, conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo e. STJ,
em sede de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, (REsp
1369165/SP), respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena de
violação ao princípio da ne reformatio in pejus. 9. Correção monetária e juros de mora nos
termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Os honorários advocatícios devem ser
fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência ou do
acórdão que reforma a sentença de improcedência. Fixada a verba honorária em sentido
diverso e não havendo interposição de recurso da parte interessa, deve ser mantida a
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condenação nos termos da r. sentença. 11. Remessa oficial parcialmente provida, apenas para
que sejam observados o termo inicial do benefício e consectários legais nos termos do voto.
(REO 00345584220044019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA,
TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:29/05/2015 PAGINA:1824.)[grifo nosso]

Importante ressaltar que a prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o
juiz.

Todavia, em matéria tal como a dos autos, em que a pretensão autoral subsume-se na
necessidade de eventual deficiência que a incapacita para o labor e de viver de forma
independente, inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Além disso, o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo prestado
compromisso de bem desempenhar o encargo.

Assim, em que pese os documentos juntados aos autos, fato é que o perito nomeado por este
Juízo atestou que, na data da realização da perícia médica, a autora não apresentou a
deficiência ou impedimento de longo prazo, requisito indispensável para concessão do
benefício.

Portanto, a autora não preencheu o requisito da deficiência, ensejando, assim, o indeferimento
do benefício assistencial ante a ausência de comprovação de um dos requisitos exigidos pela
Lei 8.742/93.

DISPOSITIVO

Isto posto, em face da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de
concessão do amparo social ao deficiente. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao reembolso dos honorários periciais, ressalvado, contudo, o
disposto no art. 98, §3º, do CPC, haja vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sem custas nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado desta sentença e observadas as cautelas legais, arquivem-se os
autos.

P.R.I.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que a autora tem
histórico de valvulopatia mitral e depressão. Segundo consta, a patologia foi tratada
cirurgicamente sem a presença de fatores limitantes. 

O perito do Juízo foi enfático ao afirmar que "Não existe enquadramento no critério de
deficiência física e/ou impedimento de longo prazo." (ev.36, resposta n.10).

No que diz respeito às provas juntadas aos autos pela autora, estas são insuficientes para
comprovar a incapacidade laboral. Os laudos trazidos declaram que (i) é cardiopata e foi
submetida a cirurgia, sem, contudo, atestar a sua incapacidade de longo prazo - Evento 1 -
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OUT 5; (ii)  está incapaz de exercer atividades laborativas desde 6 meses antes da cirurgia
cardiaca. Entretanto, não declara se a incapacidade é de longo prazo. 

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328878v8 e do código CRC ac4d9183.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0021875-08.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA IZABEL DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328879v2 e do código CRC db8d051a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0001745-91.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JONAS ALVES FERREIRA (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JONAS ALVES
FERREIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o
recorrente está afastado de suas atividades laborais desde 2011 e os laudos datados de
19/10/2016 e 20/11/2018 dão mostras de que os sintomas são irreversíveis; (ii) laudo pericial
confirmou o debilitado estado de saúde da autora; (ii)  há no ordenamento jurídico
presunção de que, perpetuando-se por 2 anos a incapacidade laborativa, a mesma, em razão
de sua persistência, adquire contornos de irreversibilidade.

2. Eis o teor da sentença:

Cuida-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS objetivando a concessão do benefício de amparo assistencial à pessoa portadora de
deficiência, nos termos da Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social).

...

Do caso concreto

No caso dos autos, foi controvertida a condição de deficiência da autora (evento 1). Por tal
razão, foi realizada perícia médico-judicial, conforme laudo do evento 38.

O perito, médico especialista em ortopedia, constatou que o autor é portador de artrose da
coluna lombar sem sinais de compressões radiculares. Tem boa mobilidade e força nos
membros inferiores não havendo elementos que indiquem incapacidade laboral. Concluiu que
o autor não possui deficiência ou incapacidade.

De outro lado, deve-se esclarecer que a função de um médico perito nomeado pelo Juízo não
se confunde com a de um médico assistente responsável pelo tratamento da parte. Sua função
precípua é suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para
apuração dos fatos litigiosos. E não a de ministrar um tratamento. Assim, antes de se exigir
que o perito tenha ou não determinada especialidade médica relacionada com a moléstia
apresentada, melhor seria dele exigir a técnica necessária para atuar como perito, porquanto
distinto é o médico que trata daquele que pericia.
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Ademais, prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos
autos, que porventura suscitem dúvida na apreciação do direito e do aspecto fático pelo
magistrado. E, segundo o art. 436 do CPC, o juiz não é obrigado a ficar restrito ao laudo
pericial, verbis: “O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção
com outros elementos ou fatos provados nos autos”.

Superadas tais questões, e, partir da análise do laudo pericial e das demais provas que
carreiam os autos, convenço-me de que não é possível enquadrar as patologias no conceito
legal de deficiente, com impedimentos de longo prazo, ex vi do parágrafo segundo do artigo
20 da Lei 8.742/93.

Ora, o objetivo da lei é proteger a pessoa de certos tipos mais graves de impedimentos, os
quais, interagindo com outras barreiras de ordem física e social, tenham o condão de obstar o
mínimo necessário para uma existência digna, ainda que com a ajuda da família. Todavia, não
é esta a hipótese dos autos, pelo que concluo não ser a parte autora merecedora do benefício
de amparo social ao deficiente.

Neste eito, considerando que a parte autora não conseguiu preencher um dos requisitos da lei
para concessão do benefício assistencial, porquanto não apresenta impedimentos de longo
prazo, desnecessária a investigação dos demais requisitos, eis que a inexistência de deficiência
se revela em motivo suficiente para o indeferimento do benefício aqui pleiteado.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC.

... P.R.I.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido do autor haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que o autor é
portador de artrose da coluna lombar sem sinais de compreensões radiculares, porém declara
que tem boa mobilidade e força nos membros inferiores não havendo elementos que indiquem
incapacidade laboral.

O laudo trazido pela parte autora (Evento 1 - out 11) só atesta a dificuldade do autor para
exercer a sua profissão habitual, contudo não declara sua incapacidade.

Se não há incapacidade, a fortiori inexiste impedimento de longo prazo, que é o requisito do
BPC-LOAS.

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328507v5 e do código CRC e8a84092.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0001745-91.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JONAS ALVES FERREIRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328508v2 e do código CRC bb15fda8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000111-88.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROZIRENE NOVAIS DOS SANTOS (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ROZIRENE NOVAIS DOS
SANTOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o laudo
pericial confirmou que a autora é portadora de epilepsia, com apresentação clínica de crises
convulsivas motoras; (ii) que as perturbações geradas pela epilepsia representam uma barreira
para qualquer atuação profissional; (iii) que a renda familiar é composta pelo benefício
assistencial recebido por seu filho; (iv) que seu grupo familiar é composto por ela e seu filho,
ambos portadores de saúde fragilizada.  renda familiar é insuficiente para prover as
necessidades básicas.

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

No caso dos autos, foi controvertida a condição de deficiência da autora (evento 1). Por tal
razão, foi realizada perícia médico-judicial, conforme laudo do evento 21.

A perita, médica especialista em neurologia, constatou que a autora é portadora de epilepsia
idiopática. Concluiu que a autora não possui incapacidade.

De outro lado, deve-se esclarecer que a função de um médico perito nomeado pelo Juízo não
se confunde com a de um médico assistente responsável pelo tratamento da parte. Sua função
precípua é suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para
apuração dos fatos litigiosos. E não a de ministrar um tratamento. Assim, antes de se exigir
que o perito tenha ou não determinada especialidade médica relacionada com a moléstia
apresentada, melhor seria dele exigir a técnica necessária para atuar como perito, porquanto
distinto é o médico que trata daquele que pericia.

Ademais, prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos
autos, que porventura suscitem dúvida na apreciação do direito e do aspecto fático pelo
magistrado. E, segundo o art. 436 do CPC, o juiz não é obrigado a ficar restrito ao laudo
pericial, verbis: “O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção
com outros elementos ou fatos provados nos autos”.
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Superadas tais questões, e, partir da análise do laudo pericial e das demais provas que
carreiam os autos, convenço-me de que não é possível enquadrar as patologias no conceito
legal de impedimentos de longo prazo, ex vi do parágrafo segundo do artigo 20 da Lei
8.742/93.

Ora, o objetivo da lei é proteger a pessoa de certos tipos mais graves de impedimentos, os
quais, interagindo com outras barreiras de ordem física e social, tenham o condão de obstar o
mínimo necessário para uma existência digna, ainda que com a ajuda da família. Todavia, não
é esta a hipótese dos autos, pelo que concluo não ser a parte autora merecedora do benefício
de amparo social ao deficiente.

Neste eito, considerando que a parte autora não conseguiu preencher um dos requisitos da lei
para concessão do benefício assistencial, porquanto não apresenta impedimentos de longo
prazo, desnecessária a investigação dos demais requisitos, eis que a inexistência de deficiência
se revela em motivo suficiente para o indeferimento do benefício aqui pleiteado.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001).

Dê-se vista ao MPF.

Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo

de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF 
[1]

 e nº 79
do FOREJEF da 2ª Região [2], bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016 [3].

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e
anotações de praxe.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que a autora é
portadora de epilepsia idiopática (CID G40.0), e que não possui incapacidade laborativa para
a sua profissão de doméstica, do ponto de vista neurológico. Suas limitações laborativas são
para a operação de máquinas pesadas ou veículos automotivos e trabalhos em grandes alturas.
No momento do exame clínico a autora possuía a consciência preservada, sem déficits
motores ou sensitivos.

O laudo trazido pela autora (fl 8 do Evento 51) só atesta que ela (paciente) relata  que não
consegue exercer atividades laborativas devido a crises compulsivas. contudo não declara sua
incapacidade, muito menos se de longo prazo.

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
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5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294655v5 e do código CRC 696563af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000111-88.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROZIRENE NOVAIS DOS SANTOS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294656v2 e do código CRC 3aac767e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5012077-63.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ELZI RODRIGUES DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO
DE AMPARO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora  ELZI RODRIGUES
DE SOUZA SANTOS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em
face da sentença que: (i) julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993; (ii) julgou procedente o
pedido para declarar a inexistência de débito em relação aos valores cobrados  a título de
ressarcimento do recebimento de benefício assistencial; (iii) bem como condenou o réu a se
abster de efetuar quaisquer descontos no benefício de aposentadoria NB 179.214.931-7,
recebido pelo esposo da autora.

Alega a autora que: (i) a aposentadoria de seu esposo é insuficiente para manter
a necessidade básicas de dois idosos que possuem múltiplas enfermidades; (ii) o juízo
fundamentou a decisão apenas de acordo com a aferição visual do imóvel. Já o INSS alegou
que: o recebimento indevido do benefício previdenciário deve ser ressarcido, independente de
boa fé, pouco importando tenha a concessão advindo de erro administrativo, fraude, dolo ou
do uso de expediente malicioso ou ilícito. 

2. Eis o teor da sentença:

Requisito financeiro

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência a família cuja renda
mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

A autora reside com o esposo José, 66 anos de idade (evento 1, OUT2, fl. 26). Foi relatado que
o esposo da autora recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.319,09 (evento 1,
OUT2, fl. 29).

Tanto atualmente, quanto na época da cessação do benefício, o valor da renda mensal per
capita é superior a ¼ do salário mínimo. O art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 exige que seja
inferior a ¼ do salário mínimo. 
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A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.557/MG pelo
rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o critério de aferição da renda
mensal previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 deve ser considerado apenas como um
limite mínimo de renda, abaixo do qual a miserabilidade fica objetivamente configurada, sem
descartar, porém, a possibilidade de o juiz levar em consideração outros fatores referentes à
situação econômico-financeira do beneficiário e que tenham o condão de comprovar a
condição de miserabilidade da parte e de sua família. O Supremo Tribunal Federal, por sua
vez, declarou inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993, por considerar que o
critério baseado na renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo está
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade (REs 567.985 e 580.963, julgados em
17/4/2013; Rcl 4.374, julgada em 18/4/2013). Assim, ainda que a renda familiar mensal per
capita seja superior a ¼ do salário mínimo, é possível a aferição da condição de
hipossuficiência econômica do idoso ou do portador de deficiência por outros meios. 

As fotos colacionadas pelo oficial de justiça em mandado de verificação demonstram que
as condições de moradia, apesar de serem modestas, não são compatíveis com estado de
miserabilidade (evento 6). 

A autora juntou comprovantes de despesas (evento 1, OUT2, fls. 30/36), os quais são inferiores
à renda familiar.

Nesse contexto, considero que não restou comprovada situação de miserabilidade. A autora,
portanto, não faz jus ao benefício assistencial de prestação continuada. 

Passo à análise do débito apurado pelo INSS.

A Administração Pública, subsumida ao princípio da legalidade, detém o poder-dever de
anular os atos administrativos ilegais. Contudo, é incabível exigir a reposição das verbas
alimentares já recebidas de boa-fé e incorporadas ao patrimônio do beneficiário por conta de
erro da Administração Pública.

A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização está pacificada no sentido de que “não
se deve exigir a restituição dos valores que foram recebidos de boa-fé pelo beneficiário da
Seguridade Social em decorrência de erro administrativo” (Processo 2004.81.10.026206-6,
Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris, DOU 25.11.2011). No mesmo sentido: Processo
2009.72.50.003911-0, Rel. Juiz Alcides Saldanha, DOU 06/09/2012; Processo
2006.34.00.703418-9, Rel. Juiz Antonio Schenkel, DOU 11/05/2012; Processo 0079309872-
00.54.03.6301, Rel. Janilson Siqueira, DOU 25/05/2012.

No mesmo sentido acena a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência
do STJ é no sentido de ser incabível a devolução de valores percebidos por pensionista de boa-
fé por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração” (AgRg
no REsp 1274874/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/2/2012).
Precedentes: AgRg no AREsp 23.325/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 9/2/2012.

Por isso, afasto a aplicação do inciso II do art. 115 da Lei nº 8.213/91 no caso concreto. A
Turma Nacional de Uniformização admite esse entendimento: “A proteção da boa-fé configura
princípio constitucional implícito, deduzido do sistema de valores adotado pela Constituição
Federal, mais particularmente do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Por
isso, nos casos em que o beneficiário age de boa-fé, a aplicação do art. 115, II, da Lei nº
8.213/91 deve ser afastada” (Processo 0055731-54.2007.4.01.3400, Rel. Rogerio Moreira
Alves, DOU 25/05/2012).

Dispositivo
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Julgo:

- IMPROCEDENTE O PEDIDO de restabelecimento do benefício assistencial de prestação
continuada NB 87/701.039.400-9.

- PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inexistência de débito em relação aos valores
cobrados a título de ressarcimento do recebimento de benefício assistencial de amparo à
pessoa com deficiência, NB 87/701.039.400-9, no valor de R$ 20.567,14; bem como condenar
o réu a se abster de efetuar quaisquer descontos no benefício de aposentadoria NB
179.214.931-7 recebido pelo esposo da autora;

Antecipo os efeitos da tutela para determinar ao INSS que se abstenha de aplicar descontos
nos proventos de aposentadoria do esposo da autora. Intime-se a APSADJ.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

O valor dos honorários periciais antecipados à conta de verba orçamentária deverá ser
incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do tribunal (art. 12, § 1º, da Lei nº
10.259/2001).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Do recurso da parte autora:

3.  Nos moldes do artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS),
o benefício de prestação continuada é garantido no valor de um salário mínimo mensal à
pessoa portadora de deficiência ou ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprove não possuir meios de prover a própria subsistência e tampouco de tê-la provida por
familiares.

4. Para efeitos de aplicação do citado dispositivo, a partir da vigência da Lei nº 13.146/2015,
que deu nova redação ao art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, “considera-se portadora de
deficiência a pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas”; e, de seu turno, considera-se incapaz de prover a manutenção o portador de
deficiência ou idoso a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário
mínimo.

5. Do mandado cumprido pelo oficial de justiça verifico que a casa onde residem a autora e
seu esposo é de alvenaria, com piso revestido de cerâmica em bom estado de conservação. Na
cozinha, há um fogão de seis bocas, micro-ondas, forno elétrico, geladeira e armários em bom
estado. O banheiro também é todo revestido de cerâmica (paredes e piso). Os quartos
possuem camas e armários também conservados (ev.6).

6. Concluo que não há miserabilidade no presente caso. A autora e seu esposo vivem em
situação simples, mas não miserável requisito para a concessão do benefício de prestação
continuada.

Do recurso do INSS: 
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7. O INSS constatou aumento da renda per capita do grupo familiar da autora  em face da
concessão da aposentadoria de seu marido em 09/08/2016 e a notificou para apresentar defesa
referente a tal irregularidade. A defesa da autora não foi acatada e por esse motivo os valores
recebidos indevidamente no período de 09/08/2016 a 31/05/2018 (no montante de
R$20.567,14 - vinte mil, quinhentos e sessenta e sete reais e catorze centavos) estão sendo
cobrados pelo INSS.

8. A autora recebeu o benefício de 21/7/14 a 1/7/18 (ev.10-rsc1). Ou seja: a DIB do BPC-
LOAS (2014) se deu bem antes da DIB da aposentadoria do marido da autora (9/8/16).  A
inicial afirma que a autora é analfabeta.  Não há elementos para se aferir que houve má-fé.
Adiro, nesse ponto, à fundamentação declinada na sentença, para desprover o recurso do
INSS.

Conclusão.

9. Sem custas pelo INSS, em razão da isenção legal. Deixo de condenar o INSS em
honorários, visto que são incabíveis em razão de o autor ser patrocinado pela DPU, que
integra a mesma pessoa jurídica de direito público ao qual está vinculado o INSS (STJ. REsp
1199715/RJ, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).  Embargos declaratórios a respeito do
tema serão considerados protelatórios.  

10. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil. 

11.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSOS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294070v11 e do código CRC 8be5e47c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 398



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 472/475

5012077-63.2018.4.02.5001 500000294071 .V2 JES15119© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5012077-63.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ELZI RODRIGUES DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSOS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294071v2 e do código CRC f457e749.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5002329-04.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MATEUS FERREIRA MUDESTO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
deu provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS para reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada.

Alega o embargante que o voto não trata da anulação da constituição do crédito
noticiado no PA do NB (87/530.235.083-8) e que o pedido de anulação foi julgado
procedente na Sentença proferida pelo Juiz a quo. 

O pedido principal, formulado na inicial, foi de implantação do benefício LOAS,
desde a data 14 de Setembro de 2018, momento em que requereu administrativamente este
beneficio.

A sentença reconheceu a ilegalidade na cessação do benefício, e em
consequência, na constituição da dívida decorrente do respectivo pagamento.

A constituição da dívida, contudo, sequer foi mencionada na petição inicial e
não integra o pedido. A despeito disso, a desconstituição da dívida era consectário lógico da
procedência do pedido, independentemente de provimento jurisdicional específico, pelo que
sequer se caracterizava julgamento ultra petita.

O acórdão reformou a sentença e reconheceu a legalidade da cessação do
benefício e julgou improcedente o pedido. Com isso, tem-se restabelecido o estado de coisas
anterior ao ajuizamento da ação, inclusive o crédito apurado pelo INSS, que não foi
judicializado pelo autor.

Se a procedência do pedido importava necessariamente na desconstituição do
crédito do INSS, eis que devido o benefício, o contrário não decorre necessariamente da
improcedência do pedido. É que, mesmo sendo indevido o restabelecimento do benefício, por
ausência de miserabilidade, pode-se em tese questionar a constituição do crédito, o que não
foi feito na presente ação, como acima exposto.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado.
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Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335766v6 e do código CRC 7257b7f0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002329-04.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MATEUS FERREIRA MUDESTO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335767v2 e do código CRC 55023750.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0037044-35.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUZIMAR SILVA CORREIA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL.  RECURSO
DESPROVIDO. 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (LUZIMAR SILVA CORREIA)
em face da sentença que:

a) extinguiu o feito sem julgamento do mérito quanto aos períodos de 07/11/1985 a
30/05/1986, 11/08/1986 a 30/09/1986, 12/03/1987 a 16/09/1987; 

b) condenou o INSS a "conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição integral (espécie 42), com início em 08/11/2016 (DIB)," (ev.8);

c) reconheceu "... para fins previdenciários, o tempo de serviço exercido pelo autor em
atividade especial no interregno de 04/11/1994 a 11/10/2016." (ev.8).

O autor alega em recurso que durante todo o período de trabalho requerido esteve  exposto a
condições insalubres, justificando o enquadramento, assim, requerendo a reforma da sentença
impugnada, para qualificar como especiais também aos períodos de: 

- 07/11/1985 a 30/05/1986 (ajudande de eletricista - eq. função);

- 11/08/1986 a 30/09/1986 (ajudande de serviços - eq. função);

- 12/03/1987 a 16/09/1987 (eletricista - enq. função); 

- 09/02/1988 a 31/01/1990 (trabalhador braçal - enq. função); 

- 22/01/1990 a 18/10/1991 (armador de ferro - enq. função); 

- 14/12/1993 a 03/08/1994 (armador - enq. função).

2. A sentença está assim fundamentada:

“[...]O autor pretende o reconhecimento de ter trabalho em condições prejudiciais à saúde nos
seguintes períodos: 09/02/1988 a 31/01/1990, 22/01/1990 a 18/10/1991, 14/12/1993 a
03/08/1994 e 04/11/1994 a 11/10/2016.
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De plano rejeito o reconhecimento como especial dos três primeiros períodos acima descritos,
pois a parte autora não trouxe aos autos o menor documento a demonstrar o trabalho em
condições prejudiciais à saúde.

Resta somente a análise do período entre 04/11/1994 a 11/10/2016, quando realizou atividade
de coveiro perante o Município de Colatina-ES (fls. 97-98).

Em sede administrativa o tempo supra não foi considerado lesivo à saúde do autor por faltar a
comprovação de que este era exposto de forma habitual e permanente aos agentes biológicos
descritos no PPP de fls. 97-98.

Com a devida vênia à autarquia previdenciária, parece-me clara a exposição constante do
autor a perigosos agentes biológicos.

Ademais, o autor não precisa estar em contato constante com tais agentes para caracterizar
sua atividade como de risco à saúde. A possibilidade de contágio por microorganismos
potencialmente perigosos mostra-se suficiente para considerar o tempo de trabalho como
especial.

A situação do demandante, aliás, assemelha-se à do profissional de saúde que trabalha em
hospitais.

Para este entende-se que a potencial presença de agentes infecciosos autoriza a outorga de
aposentadoria especial

[...]O autor, na condição de coveiro, é exposto aos mesmos agentes que o profissional de saúde
e, em muitos casos, com um risco mais elevado, considerando a carência de equipamentos de
proteção à sua saúde.

Indubitável, portanto, que todo o período trabalhado junto ao Município de Colatina deve ser
considerado especial para fins previdenciários.

No momento da entrada do requerimento administrativo, a autarquia previdenciária apurou
que o autor havia contribuído por 28 anos, 02 meses e 18 dias (fl. 117).

Considerando que o tempo trabalhado perante o Município de Colatina atingiu o total de 21
anos, 11 meses e 08 dias, concluo que o acréscimo pelo reconhecimento do período como
especial é de 08 anos, 09 meses e 09 dias.

Somando este acréscimo ao tempo total já apontado pelo INSS, chego ao resultado
contributivo total de 36 anos, 11 meses e 27 dias.

[...]ISTO POSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO quanto
aos períodos de 07/11/1985 a 30/05/1986, 11/08/1986 a 30/09/1986, 12/03/1987 a 16/09/1987.
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição integral (espécie 42), com início em 08/11/2016 (DIB), e início do pagamento
(DIP) na data da prolação desta sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Estatuto Processual Civil.

RECONHEÇO, para fins previdenciários, o tempo de serviço exercido pelo autor em atividade
especial no interregno de 04/11/1994 a 11/10/2016.
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CONDENO o réu ao pagamento das parcelas vencidas, estas consideradas entre a data do
início do benefício (DIB) e a do início do pagamento (DIP), respeitada a prescrição
quinquenal.”

3.  Mérito.

3.1. Eletricista:  07/11/1985 a 30/05/1986 (ajudande de eletricista); e 12/03/1987 a
16/09/1987 (eletricista).

Inexiste qualquer prova nos autos que justifique a qualificação, como especiais, de tais
períodos. 

Como referiu a sentença a respeito de tais períodos, "a parte autora não trouxe aos autos o
menor documento a demonstrar o trabalho em condições prejudiciais à saúde" (ev.8).

O recurso pretende que haja enquadramento por atividade (ev.15, p.3).

Quanto à função de eletricista, referiu-se à CTPS (ev.15, p. 9).

Ocorre que a atividade de eletricista não conta com enquadramento por categoria profissional,
na forma do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e dos Anexos I e II do Decreto nº
83.080/79.  Não é suficiente ser eletricista para que a atividade seja considerada perigosa. O
código 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 ressalva que a atividade deve ser
desenvolvida em exposição à tensão superior a 250 volts. Se não há prova de submissão a
voltagem superior, não há como considerar especial os 2 períodos laborados como eletricista.

3.2.  Construção civil.

Períodos: 

a)  11/08/1986 a 30/09/1986 (ajudande de serviços);

b)  09/02/1988 a 31/01/1990 (trabalhador braçal).

c)  22/01/1990 a 18/10/1991 (armador de ferro); 

d) 14/12/1993 a 03/08/1994 (armador).

Todos os 4 períodos são anteriores à Lei 9032/95 e laborados na construção civil.

Segundo a jurisprudência da TRU da 4ª Região, “somente é possível o enquadramento da
atividade de pedreiro exercida antes de 28.04.1995, data da publicação da Lei n. 9.032/95,
na categoria profissional descrita no item 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/64,
quando desempenhadas tarefas de perfuração ou escavação na construção de edifícios,
barragens ou pontes.” (IUJEF 0000214-39.2010.404.7195, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relator Fernando Zandoná, D.E. 29/05/2012).
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Em outras palavras, os trabalhadores da construção civil podem ser enquadrados por função,
em razão da periculosidade, mas somente quando o labor for exercido em perfuração ou
escavação na construção de edifícios, barragens e pontes, em virtude do risco de queda
(código 2.3.3 do Quadro Anexo do Decreto nº 53.831/64). Também nesse sentido é o
entendimento da 1ª TR-SC, verbis: “... Não comprovado que exerceu suas atividades de
pedreiro [mestre-de-obras] com risco de vida, ou seja, em pontes, torres ou edifícios em que
tenha ocorrido escavação ou perfuração na obra, em túneis ou galerias, ou, ainda, em
escavações a céu aberto, descabe o enquadramento nas atividades especiais previstas nos
códigos 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3 do Decreto nº 53.831/64.” (RCI 2007.72.95.007285-1, Primeira
Turma Recursal de SC, Relator Andrei Pitten Velloso, julgado em 28/01/2009).

Nessa linha, não vejo como qualificar como especiais tais períodos, não bastando a mera
menção, na CTPS, do trabalho como armador de ferro e/ou armador; é necessário que algum
elemento objetivo indicativo do risco de vida. 

Em suma: não havia mero enquadramento por atividade profissional tendo em vista as
funções no âmbito da construção civil.

4. O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000313341v11 e do código CRC ff3d72f9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0037044-35.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUZIMAR SILVA CORREIA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000313342v2 e do código CRC c9ad8661.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0025731-42.2017.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VITORIO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL E
ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO. EM
PARTE.

1.       Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, VITÓRIO BATISTA DO
NASCIMENTO, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos,
reconhecendo como especial o período de 01/08/1991 a 12/12/1991.

Alega o autor que faz jus ao enquadramento prodissional nos períodos de: 13/04/1982 a
12/06/1984; 11/09/1984 a 12/03/1987; 23/12/1991 a 30/06/1992; 27/04/1993 a 31/07/1993;
02/08/1993 a 01/04/1998, pois teria laborado na construção de edificios, pontes e barragens.

Já no período de 01/10/1987 a 31/12/1987 alega que trabalhou como ajudante de caminhão.

Aduz também que esteve exposto à agentes nocivos capazes de jsutificar a sua especialidade
nos períodos de: 15/02/1988 a 04/03/1991 e 03/12/2009 a 05/01/10.

2.             Eis o teor da sentença:

“[...]Feitos estes esclarecimentos, passemos à análise da suposta existência de labor especial
aduzida pela parte autora, a saber:

- 13.4.1982 a 12.6.1984 – Construtora Oxford Ltda., servente. Documento: CTPS fl. 107;

- 11.9.1984 a 12.3.1987 – Construtora Norberto Odebrescht S/A, ajudante de Produção.
Documento: CTPS fl. 109;

- 1.10.1987 a 31.12.1987 – Porto Novo Material de Construção Ltda., auxiliar de serviços
gerais. Documento: CTPS fl. 107;

- 15.2.1988 a 4.3.1991 – Braspérola Indústria e Comércio S/A, auxiliar de serviços gerais.
Documento: CTPS fl. 109 e LTCAT fl. 186/202 (não informa a concentração da exposição do
agente nocivo ruído, nem se as conclusões obtidas nesse laudo possuem eficácia
retrospectiva);

- 1.8.1991 a 12.12.1991 – Transmarte – Transporte e Material de Construção Ltda.; ajudante
de caminhão. Documento: CTPS fl. 26;

- 23.12.1991 a 30.6.1992 – Refrigerantes IATE S/A, pintor liso. Documento: CTPS fl. 109;
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- 27.1.1993 a 31.7.1993 – Nova Cidade Shopping Center S/A, auxiliar de obra. Documento:
CTPS fl. 107;

- 2.8.1993 a 1.4.1998 – Condomínio do Shopping Vitória, auxiliar de serviços gerais e
pedreiro. Documento: PPP fls. 36/37 (não há indicação de exposição a fatores de risco, nem
responsáveis pelos registros ambientais);

- 18.6.1999 a 2.1.2007 – Condomínio do Shopping Vitória, pintor e oficial de manutenção
predial. Documento: PPP fls. 38/39 (exposto a tintas e ruído - não há indicação de
concentração e intensidade, nem responsáveis pelos registros ambientais);

- 30.8.2007 a 25.10.2008 – Exata Engenharia Ltda., oficial pleno bombeiro. Documento:
CTPS fl. 112;

- 3.2.2009 a 5.1.2010 – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, oficial
bombeiro hidráulico. Documento: PPP fls. 42/43 (exposto a microorganismo patogênico,
ruído de 81,6dB, ácido fluorídricos, chumbo e manganês – abaixo do LT. Não há responsável
pelo registro ambiental no período trabalhado);

- 7.1.2010 a 24.1.2013 – Forma Construtora e Incorporadora Ltda – EPP, bombeiro
hidráulico. Documento: PPP fls. 48/49 (exposto a microorganismo patogênico, ruído, ácido
fluorídrico, chumbo e manganês. Não há indicação da concentração e intensidade dos
agentes);

- 1.3.2013 a 16.8.2013 – Tecnologia do Frio Ltda – EPP, bombeiro hidráulico. Documento:
CTPS à fl. 113;

1.8.2013 a 29.10.2016 – Engeie Brasil Serviços de Energia S/A – EMAC Engenharia de
Manutenção S/A, eletromecânico de manutenção II. Documento: PPP fls. 50/52 (informação
de exposição a agentes nocivos, concentrações e intensidades diferentes, para períodos
concomitantes, por exemplo: no período de 1.8.2013 a 29.10.2016 - exposto a ruído de
73,4dB, no período de 1.3.2014 a 31.10.2015 – exposto a ruído de 74,3dB, e no período de
1.2.2015 a 29.10.2016 – exposto a ruído de 74,4dB. EPI eficaz);

- 23.1.2017 a 27.2.2017 – Cobra Serviços Técnicos Ltda., eletricista de manutenção.
Documento: CTPS fl. 113.

As atividades exercidas pelo autor nos períodos de 13.4.1982 a 12.6.1984 (servente),
11.9.1984 a 12.3.1987 (ajudante de produção), 1.10.1987 a 31.12.1987 (auxiliar de serviços
gerais), 15.2.1988 a 4.3.1991 (auxiliar de serviços gerais), 23.12.1991 a 30.6.1992 (pintor
liso), 27.1.1993 a 31.7.1993 (auxiliar de obra) e 2.8.1993 a 1.4.1998 (auxiliar de serviços
gerais e pedreiro), não eram contempladas como atividades presumidamente especiais pelos
Decretos nº 59.831/64 e 83.080/79. Dessa forma, não é possível o reconhecimento do caráter
especial em decorrência do enquadramento em categoria profissional. Portanto, o
reconhecimento da atividade especial exercida nesses períodos depende da efetiva
comprovação de que o segurado exerceu a atividade tida como nociva pela legislação em
caráter prejudicial à sua saúde ou à sua integridade física.

Outrossim, inexistindo nos autos quaisquer documentos à comprovação da especialidade das
atividades exercidas nos períodos de 13.4.1982 a 12.6.1984, 11.9.1984 a 12.3.1987, 1.10.1987
a 31.12.1987, 15.2.1988 a 4.3.1991, 23.12.1991 a 30.6.1992 e 27.1.1993 a 31.7.1993, deixo de
reconhecê-los como tempo especial.
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O mesmo ocorre para os interstícios de 30.8.2007 a 25.10.2008 (Exata Engenharia Ltda.,),
1.3.2013 a 16.8.2013 (Tecnologia do Frio Ltda. – EPP) e 23.1.2017 a 27.2.2017 (Cobra
Serviços Técnicos Ltda.), para os quais o autor apresentou, apenas, cópia de sua CTPS.

No que concerne ao período de 1.8.1991 a 12.12.1991, prestado à Transmarte – Transporte e
Material de Construção Ltda., o autor apresentou cópia de sua CTPS (fl. 26 dos autos), da
qual se verifica que ele exerceu a função de “ajudante de caminhão”.

Como visto, até 28.04.1995, a legislação previdenciária permitia o reconhecimento da
especialidade laboral com base no simples exercício da atividade assim prevista em lei, sendo
certo que o código 2.4.4 do Anexo ao Decreto 53.831/64 considerava como especiais os ofícios
dos “motorneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores de ônibus, e motoristas e
ajudantes de caminhão”.

Desta feita, havendo prova de que o autor trabalhou como “ajudante de caminhão” entre
1.8.1991 a 12.12.1991, por óbvio que tal período deve ser considerado como especial.

Para os períodos em que passou a ser necessária a efetiva comprovação da exposição a
agentes nocivos em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, este
Juízo verificou, à fl. 173, que os PPPs apresentados às fls. 36/37, 38/39, 42/43, 48/49 e 50/52,
não estavam devidamente preenchidos, intimando o autor para apresentar os laudos técnicos
que embasaram o preenchimento dos referidos PPPs.

À fl. 181/185, o autor requereu expedição de ofício para as empresas, para que elas
fornecessem os documentos solicitados à fl. 173, que foi indeferido tendo em vista que ele
não comprovou qualquer objeção/impossibilidade das empresas em fornecer os documentos
necessários à comprovação da especialidade das atividades desempenhadas. Na ocasião, foi
reaberto prazo para o autor apresentar a documentação, quedando-se, contudo, inerte (fls.
205/206).

Em assim sendo, considerando que os documentos apresentados não são suficientes à
comprovação da especialidade das atividades prestadas nos interstícios de 2.8.1993 a
1.4.1998, 18.6.1999 a 2.1.2007, 3.2.2009 a 5.1.2010, 7.1.2010 a 24.1.2013 e 1.8.2013 a
29.10.2016, também deixo de reconhecê-los como tempo especial.

Portanto, reconheço a especialidade da atividade prestada pelo autor apenas no período de
1.8.1991 a 12.12.1991.

Somado o acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em comum, relativo ao
período de 1.8.1991 a 12.12.1991 (1 mês e 24 dias), e o tempo de contribuição apurado pelo
INSS (30 anos, 7 meses e 6 dias), verifico que, na data do requerimento administrativo (DER:
27.2.2017, fl. 22), o autor possuía 30 anos e 9 meses de tempo de contribuição, insuficiente à
concessão do benefício ora pleiteado, qual seja, aposentadoria por tempo de contribuição
com proventos integrais.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil apenas para condenar o
INSS a reconhecer como tempo especial o período de 1.8.1991 a 12.12.1991.”

3. Períodos anteriores à Lei 9032/95 laborados na construção civil.
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Segundo a jurisprudência da TRU da 4ª Região, “somente é possível o enquadramento da
atividade de pedreiro exercida antes de 28.04.1995, data da publicação da Lei n. 9.032/95,
na categoria profissional descrita no item 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/64,
quando desempenhadas tarefas de perfuração ou escavação na construção de edifícios,
barragens ou pontes.” (IUJEF 0000214-39.2010.404.7195, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relator Fernando Zandoná, D.E. 29/05/2012).

Em outras palavras, os trabalhadores da construção civil podem ser enquadrados por função,
em razão da periculosidade, mas somente quando o labor for exercido em perfuração ou
escavação na construção de edifícios, barragens e pontes, em virtude do risco de queda
(código 2.3.3 do Quadro Anexo do Decreto nº 53.831/64). Também nesse sentido é o
entendimento da 1ª TR-SC, verbis: “... Não comprovado que exerceu suas atividades de
pedreiro [mestre-de-obras] com risco de vida, ou seja, em pontes, torres ou edifícios em que
tenha ocorrido escavação ou perfuração na obra, em túneis ou galerias, ou, ainda, em
escavações a céu aberto, descabe o enquadramento nas atividades especiais previstas nos
códigos 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3 do Decreto nº 53.831/64.” (RCI 2007.72.95.007285-1, Primeira
Turma Recursal de SC, Relator Andrei Pitten Velloso, julgado em 28/01/2009).

Nesse contexto, não devem ser enquadrados como especiais os períodos seguintes: 

a) 13/04/1982 a 12/06/1984 - Função: Servente (CONSTRUTORA OXFORD LTDA)

b) 11/09/1984 a 12/03/1987 - Função: Ajudante de produção (CONSTRUTORA NOBERTO
ODEBRESCHT SA)

Com efeito, o labor efetivado nas funções de servente e ajudante de produção não indicam,
por si, a exposição aos riscos de queda referidos nos julgados antes citados.

4.  Período de 1/10/1987 a 17/2/1988 -  empresa PORTO NOVO MATERIAL DE
CONSTRUÇAÕ LTDA.

A CTPS indica a função de "ajudante" (ev.11-out27).

Visto que se cuida de empresa de construção civil, pode-se supor de que atuava como
ajudante de caminhão.

O período deve ser considerado especial (código 2.4.4 do Anexo ao Decreto 53.831/64).

5. Para o período de 15.2.1988 a 4.3.1991, no qual o autor laborou como auxiliar de serviços
gerais para a BRASPÉROLA, alegou-se no recurso o conteúdo do LTCAT juntado no evento
33. Tal LTCAT indica que havia insalubridade em grau médio para o auxiliar de serviços
gerais que laborava no setor de "Divisão Preparação da Fiação" na função de "Transportador
de Carretéis com Maçarocas" (ev.33-out35, pág.5). Ocorre que a CTPS do autor indica tão-
somente que laborou como auxiliar de serviços gerais na Braspérola (ev.1-out6, pág. 4). Não
há indicação do setor e tampouco da função desempenhada. É inviável qualificar o período
como especial.
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6.   Em relação ao período de 03/02/2009 a 05/01/2010 consta no PPP que o autor esteve
exposto à agentes fisicos e quimicos abaixo do limite de tolerância, bem como quanto ao
agente biológico o mesmo não comprovou que eram infectocontagiosos. Para além disso, para
todos os agentes nocivos referidos no PPP havia uso de EPI eficaz (evento 1-out10).

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR, convertendo em especial o período de 1/10/1987 a 17/2/1988, o qual deverá ser
oportunamente AVERBADO pelo INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000305965v13 e do código CRC 8a53263e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0025731-42.2017.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VITORIO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, convertendo em especial o período
de 1/10/1987 a 17/2/1988, o qual deverá ser oportunamente AVERBADO pelo INSS, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000305966v2 e do código CRC 899d07ec.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0038879-23.2017.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NERY LOIOLA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO
DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora, impugnando sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade das atividades
exercidas nos períodos de 01/12/1994 a 28/04/1995. Não foi concedida a aposentadoria
especial.

Busca o recorrente que seja reconhecida a especialidade do período de 18/02/2000 a
21/03/2017, período esse em que alega que trabalhou exposto sob agentes biológicos, que
tornaram insalubres o seu labor, justificando assim a especialidade durante esse período.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...] 18.2.2000 a 21.3.2017 - Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, técnico de
laboratório, CTPS fl. 84 – transfusionista. Documentos: PPP fls. 37/38 – vírus, bactérias,
fungos, protozoários (EPI eficaz) e LTCAT fl. 136 – exposição habitual e permanente a vírus,
bactérias, fungos, protozoários.

[...] No que ser refere ao período de 18.2.2000 a 21.3.2017, prestado ao Hospital Santa Casa
de Misericórdia de Vitória, na função de transfusionista, o PPP de fls. 37/38 informa que a
utilização do EPI neutralizou a nocividade da atividade, circunstância que afasta o seu
enquadramento.

[...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
apenas para condenar o INSS a reconhecer como tempo especial, o período de 1.12.1994 a
28.4.1995.”

II.B. Da exposição à agentes biológicos:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 402



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 13/475

0038879-23.2017.4.02.5001 500000299514 .V4 JESXGBB51459© JES7027

Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.

II.C.   Período controverso: de 18/02/2000 a 21/03/2017, laborado na SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE VITÓRIA, no setor "Banco de Sangue", cargo "Técnico de
Laboratório.

O PPP indica que houve uso de EPI eficaz (ev.1-out7, p.1).

A autora laborava em hospital, mas num setor - "banco de sangue" - no qual não posso supor
que havia contato com "pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio
de materiais contaminados."

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

"MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

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

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

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

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

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

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo."

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em estabelecimento de saúde
para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o trabalho seja “em
contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” É evidente que nem todo o trabalho desempenhado em hospitais ou
postos de saúde se dá com esse paciente que sofra de patologia infectocontagiosa.
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Assim, o simples fato do autor trabalhar em um hospital não enseja no reconhecimento da
especialidade dos serviços prestados.

Nada há no PPP ou no LTCAT que indique o trabalho específico com pacientes portadores de
doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.

Como antes referido, não se pode prestigiar a interpretação que dê ensejo a uma conclusão
indicativa de que todo trabalhador que atue em hospitais ou postos de saúde (porque nestes
locais haverá, via de regra, presença de vírus, fungos e bactérias) fará jus à aposentadoria
especial. Tal interpretação é equivocada pelo critério restritivo contido no próprio
regulamento da Previdência Social que, nesse ponto, parece ter se inspirado na dicção do
anexo 14 da NR-15.

Sendo assim, a sentença deve ser mantida.

III – Dispositivo

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor da causa corrigido, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.  

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299514v4 e do código CRC 54857410.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0038879-23.2017.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NERY LOIOLA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299515v2 e do código CRC d0bdb4b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0029397-98.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS CESAR MARTINS RODRIGUES (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
RÉU. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDA EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS. NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM VIA
JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.         Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, INSS, em face da sentença que julgou
procedentes os pedidos do autor, condenando o INSS a: (a) reconhecer tempo de serviço
especial no período de 08/04/1987 a 23/11/2015; (b) conceder ao autor aposentadoria especial
com efeitos retroativos a 23/11/2015, data do requerimento administrativo.

Alega falta de interesse de agir, pois os documentos que embasaram a sentença só foram
apresentados na via judicial.

Argumenta ainda o recorrente que não restou comprovada a sujeição do autor a agentes
nocivos, a sua saúde e a sua integridade física, acima do limite de tolerância, em todos os
períodos enquadrados em sentença, pois os documentos apresentados, PPP e LTCAT
apresentam certas divergências.

2.      Eis o teor da sentença:

“[...] Para comprovar condição especial de trabalho, o autor apresentou Perfil
Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Samarco Mineração S.A. (fls. 125-126).
O documento informa exposição a ruído em nível médio equivalente a 97,2 dB(A).

A perícia técnica do INSS indicou que o PPP informa como responsável pelos registros
ambientais um advogado, profissional não habilitado para a emissão de laudo técnico pericial
(fl. 125, item 16). O histograma de ruído exibido pelo autor não contém assinatura do
responsável técnico pela avaliação ambiental.

No curso da demanda, o autor exibiu informação da empresa de que o PPP anteriormente
emitido foi corrigido e atualizado (fl. 138). O autor exibiu o novo PPP acompanhado da
memória de cálculo de ruído que o embasou (fls. 139-151). Os documentos informam
exposição a ruído em nível médio equivalente a 102,4 dB(A), entre 8/4/1987 e 30/7/2003, e
91,7 dB(A), entre 1º/8/2003 e 6/6/2018 (fl. 139).
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Os histogramas que embasam o novo PPP foram emitidos por engenheiro de segurança do
trabalho. Além disso, o PPP expressamente informa a utilização da técnica estabelecida na
NHO-01 da FUNDACENTRO.

O INSS foi instado a se manifestar sobre os novos documentos exibidos pelo autor e nada
alegou nem requereu.

[...] No período descrito no , o ndocumentoível médio de pressão sonora extrapolava o limite
de tolerância estipulado pela

legislação vigente.

Assim, reconheço tempo de serviço especial no período de 8/4/1987 a 23/11/2015 (DER).

[...] Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a:

a) reconhecer tempo de serviço especial no período de 8/4/1987 a 23/11/2015;

b) conceder ao autor aposentadoria especial com efeitos retroativos a 23/11/2015, data do
requerimento administrativo. [...]”.

3.      Da ausência de interesse de agir:

O INSS alegou que há, na presente demanda, ausência de interesse de agir. Isto porque o autor
não apresentou os documentos referentes à especialidade requerida no procedimento
administrativo, tendo apresentado nessa via documentos defeituosos, erros esses que foram
percebidos na via judicial e corrigidos pela parte autora, que apresentou novos documentos
que formaram a base para o julgamento.

Insta salientar que os novos PPP’s apresentados em via judicial não foram requisitados pelo
INSS, na via administrativa, mesmo já tendo constatado o problema nos PPP’s inicialmente
apresentados.

Vale ressaltar ainda que antes da prolação da sentença foi dado tempo hábil para que a
Autarquia ré se manifestasse (Evento 32) a respeito dos novos documentos apresentados, mas
a mesma nada fez (Evento 37).

A respeito disso, mutatis mutandis, segue jurisprudência do TRF da 5ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO
CONFIGURAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. EFEITOS
FINANCEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. “1. Não há falar em
ausência de interesse de agir, ainda que o autor tenha apresentado em sede administrativa
PPP diverso do acostado nesta via. É que o INSS, em sua defesa (contestação) discute o
mérito sustentando a inexistência do direito do autor. [...]. ”(PROCESSO:
00062097920114058000, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - 26972,
DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma,
JULGAMENTO: 04/08/2015, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::25/08/2015 - Página::110).

Sendo assim, não possui razão o argumento de falta de interesse de agir alegado pelo INSS.

4.      Da especialidade pelo agente ruído

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 403



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 18/475

0029397-98.2017.4.02.5050 500000289512 .V6 JESXGBB51459© JES7027

Quanto ao argumento da parte recorrente de que os PPP’s apresentados bem como o
LTCAT estariam em certa divergência. Tal alegação não merece prosperar, pois, conforme o
tema 174 da TNU, são aceitos duas metodologias, para a aferição quantitativa de ruído, sendo
elas: NHO-01 da FUNDACENTRO ou a NR-15.

            “Tema 174 – (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído
contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01
DA FUNDACENTRO OU NA NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de ztrabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; [..]”.

Resta claro pelo LTCAT e pelo PPP que a técnica utilizada nos mesmos está conforme o
entendimento do TNU, assim, inexiste qualquer divergência, sendo os valores apresentados
(102,4 db(A) – 08/04/1987 a 30/07/2003; 91,7 db(A) – 01/08/2003 a 06/06/2018), atestados
por especialista competente, idôneos e aptos a embasarem a especialidade nesse período.

Dessa maneira, não cabe reforma à sentença impugnada.

5.         Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos
pela parte recorrente (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

 VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000289512v6 e do código CRC b9a5c9ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0029397-98.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS CESAR MARTINS RODRIGUES (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000289513v2 e do código CRC ce8a201e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0024055-91.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALTAMIR FRANCISCO TAVARES (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM QUE SE
ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS (ARTIGOS 57 E
58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE
RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO. PETIÇÃO Nº. 10.679-
RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE DO
PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face da sentença que o condenou a : "a AVERBAR em nome do autor como tempo rural o
período de 12/11/1977 a 20/06/1990, e como tempo especial os períodos de 29/04/1995 a
14/03/2017, bem como a CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL, desde a data do requerimento administrativo, em 16/03/2017
(fl. 18), nos termos da fundamentação supra."

Alega o recorrente que:

A r. sentença de mérito merece reforma, uma vez que declarou como especial período no qual
o autor exerceu a atividade de VIGILANTE (29.04.1995 a 14.03.2017). De fato, não é mais
possível o enquadramento como VIGILANTE no período posterior à 05.04.1997, data de
edição do Decreto 2.172/97, ainda que comprovado o uso de arma de fogo.

 

II . Fundamentação:

II.1. Objeto do Recurso.

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

Assim, comprova o autor que foi vigia/vigilante no seguinte período: - 29/04/1995 a
14/03/2017, na empresa VSG Vigilância e Segurança LTDA, comprovado por meio de PPP fls.
20/21. Entendo pelo enquadramento, haja vista a comprovação de exposição à situação de
periculosidade no período acima descrito. Além do porte de arma de fogo (calibre 38), o
trabalhador, exercia a seguinte atividade: “Inibir e prevenir qualquer tentativa de ação
criminosa contra os bens patrimoniais sob proteção (...). “ (fl.21)
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II.2. Função de Vigilante.

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).

III.3. Do período de 29/04/1995 a 14/03/2017.

O autor laborou como vigilante na VSG Vigilância e Segurança Ltda.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (evento 1 - OUT5 e OUT7)

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido período deve ser
qualificado como especial.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300848v3 e do código CRC 4d94e544.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0024055-91.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALTAMIR FRANCISCO TAVARES (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300849v2 e do código CRC f5effa32.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0000517-50.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUZIA DIAS MOREIRA FELIX (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL C/C POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU
DESPROVIDOS.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, LUZIA DIAS MOREIRA FELIX,
e pela parte ré, INSS, impugnando sentença que declarou parcialmente procedente os seus
pedidos, de modo que reconheceu a especialidade da atividade exercida entre 18/01/1989 e
05/003/1997, e, 01/08/2005 e 30/06/2014.

Busca o recorrente, LUZIA DIAS MOREIRA FELIZ, o acréscimo da especialidade aos
períodos de 06/03/1997 a 31/07/2005 e 01/07/2014 a 25/11/2016, alegando que laborou
nesses períodos em contato com agentes nocivos, frio, calor, alvejantes, entre outros, aptos a
justificar a especialidade, requerendo assim a reforma da sentença.

Já o recorrente, INSS, busca a reforma da sentença de modo que a nenhum período seja
atribuída qualquer especialidade, alegando que a norma/metodologia empregada nos PPP's e
LTCAT não estão conforme o entendimento do TNU.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]O autor pretende o reconhecimento de ter trabalho em condições prejudiciais à saúde no
período de 18/01/1989 a 31/10/2002, de 01/11/2002 a 26/01/2012, de 27/01/2012 a 30/06/2014
e de 01/07/2014 a 25/11/2016.

Para tanto, juntou aos autos o PPP de fls. 49-52.

Em contestação informou que esse documento não pode ser utilizado para fins probatórios nos
autos, pois não acompanhado de memória de cálculo, histograma ou mesmo laudo técnico de
condições ambientais do trabalho – LTCAT.

Com a devida vênia ao procurador da autarquia previdenciária, o LTCAT referente ao período
de 18/01/1989 a 31/10/2002 foi apresentado pela parte autora ainda durante o processo
administrativo (fl. 81).
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Neste LTCAT há a descrição do trabalho realizado no setor onde o autor trabalhou no período
acima, os instrumentos utilizados para aferição do nível de ruído e os valores a que esteve
exposta.

Nada há, portanto, a desabonar tal documento.

Nele há a menção de que a demandante esteve exposta a um nível de ruído de 84,6 dB(A).
Como já mencionado anteriormente, este patamar foi apto a qualificar uma atividade como
prejudicial à saúde até 05/03/97. Após, com a elevação do nível de ruído para 90 dB(A), tal
atividade deixou de possui essa qualificação.

Portanto, considero como prejudicial à saúde o período entre 18/01/1989 a 05/03/1997.

Somente a partir de 01/08/2005, quando a autora passou a trabalhar sob a ação de ruído no
patamar de 86,8 dB(A), entendo que novamente o seu labor causou-lhe prejuízo à saúde,
atendendo aos limites estabelecidos na legislação.

A partir de então, percebo que o PPP passou a ter como fundamentação laudo pormenorizado,
o qual, ao contrário do mencionado pelo INSS em contestação, avaliou a média do ruído a que
os trabalhadores foram expostos durante toda a jornada de trabalho.

Não há nos laudos de fls. 83-95 indicações de uma única medição, mas sim uma aferição por
tempo determinado a permitir o estabelecimento de um padrão laboral no setor avaliado.

Com base nesses esclarecimentos, tenho que a autora efetivamente trabalhou em condições
insalubres de 01/08/2005 a 30/06/2014.

A partir de 01/07/2014, muito embora estivesse em contato com ruído em patamar ainda mais
elevado, sua função permitia intervalos nesta exposição. Essa intermitência entendo como
suficiente para retirar da função a insalubridade que autorizaria seu reconhecimento como
especial para fins previdenciários.

Quanto aos demais agentes a que a demandante esteve exposta, entendo como desnecessária a
avaliação nos períodos em que o ruído mostrou-se suficiente para considerar como especial o
trabalho. Nos lapsos de tempo onde o ruído manteve-se no limite legal permitido, verifico ter
sido entregue e efetivamente utilizado os competentes EPI’s, afastando também qualquer
prejuízo à sua saúde.

Portanto, de todo o apresentado até o momento, tenho que a autora trabalhou com condições
prejudiciais à saúde nos seguintes períodos: de 18/01/1989 a 05/03/1997 e de 01/08/2005 a
30/06/2014.

Realizando a conversão desse tempo especial para comum, conforme determina o Dec.
3.048/99, e somando-o com o demais período contributivo da autora, chego à conclusão de ter
ela contribuído pro 31 anos, 03 meses e 05 dias, o suficiente para a outorga da aposentadoria
por tempo de contribuição.

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição integral (espécie 42), com início em 04/01/2017 (DIB), e início do pagamento
(DIP) na data da prolação desta sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Estatuto Processual Civil.

RECONHEÇO, para fins previdenciários, o tempo de serviço exercido pelo autor em atividade
especial no interregno de 18/01/1989 a 05/03/1997 e de 01/08/2005 a 30/06/2014. [...]”
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II.B. RECURSO DO INSS.

Quanto à alegação da parte recorrente, INSS, de que o PPP apresentado bem como o LTCAT
não estaria em consonância com o entendimento da TNU. Tal argumento não merece
prosperar, pois, conforme o tema 174 é aceito duas metodologias: NHO-01 da
FUNDACENTRO ou a NR-15.

            “Tema 174 – (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído
contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 DA
FUNDACENTRO OU NA NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; [...]”.

Resta claro pelo LTCAT que a técnica utilizada no mesmo está conforme o entendimento do
TNU, assim, não cabe reforma à sentença impugnada.

A autora, sra. Luzia, trabalhou na FRISA - Frigorífico Rio Doce S.A. desde 18/1/1989. 

Laborou no setor de "Desossa" de 18/1/1989 até 30/6/2014 nas funções de "auxiliar de
indústria" e "desossador magarefe"; em 1/7/14 começou a trabalhar noutro setor, o refeitório
(cf. PPP de ev.1-out4, p.17).

A sentença reconheceu como especiais parte do período total laborado no setor de "desossa",
quais sejam, de 18/01/1989 a 05/03/1997 e de 01/08/2005 a 30/06/2014.

Passo a analisá-los em separado.

a) de 18/01/1989 a 05/03/1997.

Em 2003, o LTCAT aponta que o nível de ruído apurado no setor era de 84,6 decibéis;
apontou o uso de decibelímetro/dosímetro marca CEL281, com nível de duplicação de 5
decibéis (ev.1-out4, p.49).

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5);
ao passo que a NHO-1 adota o valor 3 (na NHO-1, q=3).  

Logo, esse LTCAT utilizou a NR-15. 

b) de 01/08/2005 a 30/06/2014.

Há um LTCAT emitido em 27/8/2012, indicando nível de ruído de 87,2 decibéis; apontou uso
de dosímetro de ruído digital portátil marca Instrutherm, Modelo DOS-5000, calibrador CAL-
3000. Quanto à normatização utilizada, o LTCAT refere-se tanto ao Decreto 4882/2003
quanto à IN INSS 45/2010.

Nessa linha, não há razão para acolher o recurso do INSS.

II.C. Do recurso do autor:
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Requer o autor sejam considerados especiais dois períodos distintos:

a) de 06/03/1997 a 31/07/2005.

Durante esse período a parte autora laborou sob o agente nocivo ruído abaixo do limite legal
(85 decibéis de 6/3/97 a 18/3/2003). 

Quanto aos demais agentes, havia uso de EPI eficaz (cf. PPP, ev.1-out4, pág.17/18).

Logo, o período é comum.

b) de 01/07/2014 a 25/11/2016.

Nesse período a autora laborou na empresa FRISA, mas agora no refeitório (não mais no setor
de "desossa").

Conforme constata o PPP e o LTCAT a parte autora estava exposta a todos os agentes nocivos
descritos de forma intermitente (PPP em ev.1-out4, pág.19).

Dessa forma, não há como qualificar como especiais tais períodos.

III – Dispositivo

Condeno a parte recorrente (LUZIA DIAS MOREIRA FELIX) vencida em custas judiciais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade
de justiça.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no
art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293862v8 e do código CRC 0fb7e0dc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0000517-50.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUZIA DIAS MOREIRA FELIX (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000293863v2 e do código CRC e6a1e5f0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:7:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5009591-71.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE STOCKL (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ART. 29, § 8º DA
LEI 8.213/91. FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXPECTATIVA DE
SOBREVIDA. MÉDIA PARA AMBOS OS
SEXOS. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado inteposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o
pedido de revisão do cálculo da renda mensal inicial de seu benefício previdenciário, com
utilização de fator previdenciário calculado com base na expectativa de sobrevida para o sexo
masculino.

Alega o recorrente o que segue:

...

Segundo o art. 29, §8º da lei 8.213-91, para se calcular o FATOR PREVIDENCIÁRIO, a
expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria, será obtida a partir da
tábua de mortalidade obtida pelo IBGE, considerando a média nacional única para ambos os
sexos. Eis aqui o grande dilema da presente norma, que além de tratar de forma igual os
desiguais, contribuindo assim para uma injustiça sobre a renda mensal inicial do segurado
homem, que assim busca na aposentadoria uma forma de prover sua subsistência.

Os reflexos dessa média nacional única para ambos os sexos são extremamente prejudiciais à
população masculina, pois o sexo feminino comprovadamente vive mais, mas tal realidade não
é considerada no cálculo do fato previdenciário. Com a expectativa de vida superior a dos
homens, as mulheres “puxam” a média pra cima e, consequentemente, ocasionam a
diminuição dos valores percebidos pelos homens.

Diante do princípio da isonomia, a aplicação da média única sobre o Fator Previdenciário faz
com que os segurados homens sejam prejudicados quando há este resultado sobre sua renda
mensal inicial, confrontando, assim, os preceitos constitucionais previstos no art. 5ºda Carta
Magna.

O homem perde, em média, 7% de sua aposentadoria quando se aplica a média única da
expectativa de vida, comprometendo ainda mais a natureza jurídica alimentar que se constitui
o benefício previdenciário

Preliminarmente, requer-se o pronunciamento pela inconstitucionalidade do art. 29, §8º da lei
8.213/91, uma vez que a verdade real dos fatos relatos pelo próprio instituto, IBGE, pelo qual
a Autarquia-ré baseia seus dados para p cálculo do Fato Previdenciário, assim revela que o
homem tem expectativa de vida menor do que a aplicada no referido cálculo. Não se pode
valer de dados que não correspondem à realidade fática desta parcela da população.
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...

Tal aplicação se consubstancia em ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I da
Constituição Federal. Esta isonomia deve ser entendida, no presente caso, de modo material,
com o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais.

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a revisar o cálculo da renda mensal
inicial de benefício previdenciário. A parte autora alegou que:

• O § 8º do art. 29 da Lei nº 8.213/91, acrescentado pela Lei nº 9.876/99, dispõe que o fator
previdenciário deve ser calculado com base na expectativa de sobrevida correspondente à
média nacional única para ambos os sexos. Não obstante, deveria ser considerada apenas a
expectativa de sobrevida para o sexo masculino.

• Ao considerar uma expectativa de sobrevida única para ambos os sexos, o legislador
ordinário estabeleceu uma discriminação negativa em desfavor dos homens, que possuem
expectativa de sobrevida menor que as mulheres. A ação do legislador ordinário atenta contra
os princípios da igualdade, da isonomia e da proporcionalidade.

• O legislador ordinário não tinha autorização constitucional para determinar que o cálculo
do fator previdenciário levasse em conta expectativa de sobrevida outra que não a masculina,
uma vez que a Constituição apenas estabeleceu, para fins de concessão de aposentadorias no
RGPS, critérios de desigualdade entre homens e mulheres referentes ao tempo de contribuição
e à idade.

Com base nessas alegações, a parte autora pretende a declaração incidental de
inconstitucionalidade do § 8º do art. 29 da Lei nº 8.213/91, com redução de texto, a fim de que
seja extirpada a expressão “considerando-se a média nacional única para ambos os sexos” e,
por conseguinte, seja o réu condenado a revisar o cálculo da renda mensal inicial de sua
aposentadoria, considerando, na apuração do fator previdenciário, a expectativa de sobrevida
para o sexo masculino.

Não haverá nenhum prejuízo para o INSS em suprimir a oportunidade para contestação,
porque a sentença lhe será favorável. Ademais, na hipótese de a parte autora interpor recurso
contra a sentença, o INSS terá oportunidade de aduzir toda a sua defesa nas contrarrazões ao
recurso.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.110, não haver inconstitucionalidade no artigo 2º da Lei nº
9.876/99, que modificou a redação do art. 29 da Lei nº 8.213/91 e introduziu o fator
previdenciário no cálculo de benefício. A Corte considerou que cabe ao legislador
infraconstitucional definir os critérios de cálculo dos benefícios previdenciários e que o
legislador infraconstitucional respeitou os parâmetros de preservação do equilíbrio financeiro
e atuarial no artigo 2º da Lei nº 9.876/99.

A parte autora, porém, admite a incidência do fator previdenciário e se limita a arguir a
inconstitucionalidade da norma infraconstitucional sob um ponto específico: o artigo 2º da Lei
nº 9.876/99 teria desrespeitado o princípio constitucional da isonomia ao tratar igualmente
homens e mulheres, cujas expectativas de vida são desiguais.

A argumentação da parte autora não tem tido acolhida nos tribunais. (...)
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A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que
a prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está em consonância com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Turma Recursal.

Vencido o recorrente, impõe-se a sua condenação em custas processuais e honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), devendo-
se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista
o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333186v7 e do código CRC a6fc6e12.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5009591-71.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE STOCKL (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333187v2 e do código CRC 4aef375f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0036029-43.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NANCY DE ARAUJO VIEIRA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO NÃO UTILIZADO PARA A CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA PELO RGPS. CERTIDÃO DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS em face da sentença que o condenou a expedir, em favor da parte autora, a
Certidão de Tempo de Serviço referente ao período compreendido entre 17.12.1998 a
11.5.2001, prestado ao Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, para que a
parte autora possa averbá-lo junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do
Espírito Santo.

Alega o recorrente o que segue:

No que tange ao período compreendido entre 17.12.1998 e 06.06.2001, objeto da presente
demanda (expedição de CTC), de fato o mesmo não foi utilizado na concessão de sua
aposentadoria, considerando a proibição contida no art. 187, parágrafo único, do RPS,
verbis: 

“Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº20, de 1998, ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido
os requisitos para obtê-la.

Parágrafo único. Quando da concessão de aposentadoria nos termos do caput, o tempo
de serviço será considerado até 16 de dezembro de 1998,e a renda mensal inicial será
calculada com base nos trinta e seis últimos salários-de-contribuição anteriores àquela
data, reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data da entrada
do requerimento, não sendo devido qualquer pagamento relativamente a período
anterior a esta data, observado, quando couber, o disposto no §9º do art. 32 e nos §§ 3º
e 4º do art. 56.”

No entanto, em que pesem os relevantes argumentos lançados na peça de ingresso, não se
pode perder de vista o teor do art. 433, §3º, da Instrução Normativa nº77/2015 do próprio
INSS:

“§ 3º Caso o segurado seja aposentado pelo RGPS, será permitida a emissão de CTC
somente para períodos de contribuição posteriores à data do início da aposentadoria
concedida no RGPS, ainda que haja comprovação de tempo anterior não incluído no
benefício.”
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Ou seja, o referido dispositivo infralegal se amolda com exatidão ao caso concreto, uma vez
que, não obstante a autora possua tempo de contribuição não utilizado na concessão de sua
aposentadoria, a sua quase totalidade é anterior à data do jubilamento.

De fato, a autora aposentou-se em 11.05.2001 (DIB), sendo que o período no qual se pretende
a emissão da CTC é aquele compreendido entre 17.12.1998 e 06.06.2001.

Desta forma, a r. Sentença viola, explicitamente, a legislação previdenciária.

A sentença está assim fundamentada:

Na ação em tela, a parte autora busca a condenação do INSS à expedição de certidão de
tempo de contribuição de períodos não utilizados na aposentadoria junto ao RGPS para fins
de utilização na jubilação junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do
Espírito Santo.

Para tanto, sustenta que o INSS não contabilizou totalmente o período de 1.2.1976 a
11.5.2001, prestado ao Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO.

Do documento apresentado pelo INSS (Evento 41, PET2), infere-se que, de fato, não foi
utilizado todo o período ao Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, na
concessão da aposentadoria da autora, considerando a proibição contida no art. 187,
parágrafo único, do RPS. Na ocasião, foram computados os seguintes períodos:

1. SERPRO - 18/01/1972 a 17/04/1973;

2. IBGE - 22/03/1973 a 31/12/1973;

3. EBCT - 01/02/1974 a 02/01/1975; e

4. SERPRO - 01/02/1976 a 16/12/1998.

No entanto, em contestação, o INSS aduz que a pretensão da parte autora não merece
prosperar, tendo em vista o disposto no art. 433, §3º, de sua Instrução Normativa nº 77/2015,
que assim dispõe: “Caso o segurado seja aposentado pelo RGPS, será permitida a emissão de
CTC somente para períodos de contribuição posteriores à data do início da aposentadoria
concedida no RGPS, ainda que haja comprovação de tempo anterior não incluído no
benefício.”. Portanto, ainda que a parte autora possua tempo de contribuição não utilizado na
concessão de sua aposentadoria, em 11.5.2001, o período anterior à aposentadoria no RGPS
não pode ser objeto de CTC para contagem recíproca, como prevê a IN n. 77/2015 do INSS.

Pois bem.

O art. 130, § 10, do Decreto nº 3.048/1999, dispõe que:

Art. 130. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social ou para
Regime Geral de Previdência Social deve ser provado com certidão
fornecida: (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

§ 10. Poderá ser emitida, por solicitação do segurado, certidão de tempo de
contribuição para período fracionado. (Incluído pelo Decreto nº 3.668, de 2000)
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Portanto, é possível a expedição de certidão de tempo de contribuição para período
fracionado. As vedações previstas (arts. 96 e 98 da Lei nº 8.213/1991 e art. 130, §§ 12 e 13, do
Decreto n. 3.048/1999) dizem respeito ao duplo cômputo do tempo de serviço exercido
simultaneamente na atividade privada e pública e utilizado para a concessão de
aposentadoria.

No caso dos autos, verifica-se do período de 1.2.1976 a 11.5.2001, prestado ao Serviço
Federal de Processamento de Dados – SERPRO, que apenas o interstício de 1.2.1976 a
16.12.1998, foi aproveitado para a concessão do benefício concedido no RGPS, como
confirmado pelo Réu.

Em assim sendo, resta incontroverso que o período que a parte autora pretende averbar para
fins de concessão de aposentadoria junto ao RPPS, não foi aproveitado para a concessão da
aposentadoria junto ao RGPS, não havendo qualquer impedimento à expedição da certidão de
tempo de contribuição.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes jugados:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO NO REGIME GERAL NÃO UTILIZADO
PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRTENSÃO DE
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO
DO TEMPO NÃO UTILIZADO JUNTO A REGIME PRÓPRIO, PARA FINS DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE PROVIDO.
1. A pretensão de expedição de certidão de tempo de contribuição de períodos não
utilizados na aposentadoria junto ao RGPS para fins de utilização na jubilação junto a
regime próprio de previdência encontra amparo no artigo 130, §§ 10 e 11 do Decreto n.º
3.048/99, que admite a expedição de certidão de período fracionado, com a indicação
dos períodos a serem aproveitados em regime diverso. 2. Não há óbice à percepção de
duas aposentadorias em regimes distintos, quando os tempos de serviços realizados em
atividades concomitantes sejam computados em regimes diferenciados, havendo a
respectiva contribuição para cada um deles. 3. Incidente provido.  (PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 200771580048250,
JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, DOU 28/05/2012.)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURADO
APOSENTADO EM REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO COM CONTAGEM
RECÍPROCA. PERMANÊNCIA DE VÍNCULO COM O REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE NOVA APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE QUANDO OS REQUISITOS SÃO CUMPRIDOS. DECISÃO
MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento de ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de aposentadoria pelo
Regime Geral da Previdência Social a segurado aposentado em regime próprio não
ofende o disposto nos arts. 96 e 98 da Lei nº 8.213/1991, se o autor permaneceu
vinculado ao RGPS e cumpriu os requisitos para nova aposentadoria, excluído o tempo
de serviço utilizado para a primeira jubilação. 2. Ademais, o Decreto nº 3.048/1999
permite a expedição de certidão de tempo de contribuição para período fracionado (art.
130, § 10). As vedações nele previstas dizem respeito ao duplo cômputo do tempo de
serviço exercido simultaneamente na atividade privada e pública e daquele outrora
utilizado para a concessão de aposentadoria (art. 130, §§ 12 e 13), circunstâncias não
verificadas no caso concreto. 3. Agravo regimental improvido. (AGRESP - AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 924423 2007.00.28670-4, JORGE MUSSI,
STJ - QUINTA TURMA, DATA:19/05/2008)
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MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO
FRACIONADO. POSSIBILIDADE. Mesmo tendo-lhe sido concedida aposentadoria, no
âmbito do RGPS, o segurado tem direito à expedição, pelo INSS, de certidão relativa a
tempo de serviço que não foi considerado quando da concessão do benefício. (REO -
REMESSA EX OFFICIO 97.04.38495-5, SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, TRF4 - SEXTA
TURMA, DJ 17/05/2000)

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO. PERÍODO FRACIONADO. ART. 5º, XXXIV, CF-88. Não é possível à
autarquia previdenciária estabelecer limitações à expedição de certidões de tempo de
serviço, como a impossibilidade de fornecer certidão de períodos fracionados, quando a
Constituição Federal não o faz. (AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
1999.04.01.078170-1, MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TRF4 - QUINTA TURMA, DJ
01/03/2000 PÁGINA: 203.)

PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO EXCEDENTE. SISTEMAS DA
PREVIDÊNCIA DISTINTOS. REGIME GERAL E ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Admite-se que o INSS emita certidão de tempo de serviço
para período fracionado, possibilitando ao segurado da Previdência Social levar ao
regime de previdência próprio dos servidores públicos o montante de tempo de serviço
que lhe seja necessário, nos termos do que prevê o art. 130, §10 do Regulamento da
Previdência Social, conforme vem entendendo o C. STJ. 2. Entretanto, o tempo
fracionado não poderá ter sido computado para a concessão de benefício junto ao
RGPS em razão da expressa vedação contida nos incisos II e III do art. 96 da Lei
8.213/91. 3. No caso dos autos, verifica-se que o período o período de 17/09/1974 a
10/10/1994, em que a parte autora trabalhava na UNESP vinculada ao RGPS, totaliza o
montante de 20 (vinte) anos e 28 (vinte e oito) dias. Deste período, apenas 13 (treze)
anos e 7 (sete) meses foram utilizados para a concessão da aposentadoria que
atualmente usufrui no RGPS, conforme se comprova dos documentos juntados às fls. 36,
50, 55 e 76. Os demais períodos, por serem concomitantes a outras atividades, não
foram considerados para a concessão do benefício, remanescendo, assim, o total de 6
(seis), 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias. 4. Existindo tempo não computado para a
concessão da aposentadoria junto ao RGPS, o caso impõe a parcial procedência, vez
que a parte autora possui o direito de obter competente declaração a fim de que utilize o
tempo fracionado remanescente junto ao RPPS a que eventualmente venha a se vincular
e pleitear eventual benefício no âmbito do regime de previdência dos servidores
públicos. 5. Ante a sucumbência recíproca, ficam distribuídos e compensados os
honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC/75, aplicável aos
recursos interpostos sob a égide do anterior diploma processual. 6. Apelação
parcialmente provida, para que o INSS expeça a Certidão de Tempo de Contribuição no
total de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias referente aos períodos de
vínculo empregatício da parte autora com a UNESP, os quais não foram utilizados para
concessão do benefício que atualmente usufrui junto ao RGPS. (AC - APELAÇÃO
CÍVEL - 1734136 0000780-73.2009.4.03.6120, TRF3 - DÉCIMA TURMA, DATA:
07/04/2017)

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/95), eis que proferida de acordo com o entendimento desta Turma Recursal.

Mantida a sentença, impõe-se a condenação do recorrente
vencido em honorários advocatícios, os quais arbitrao em 10% do valor da causa, tendo em
vista o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
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Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346017v6 e do código CRC c6db53af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0036029-43.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NANCY DE ARAUJO VIEIRA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346018v2 e do código CRC 391ec28c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5016316-76.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ONESIMO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas
após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade após a respectiva concessão. Alega o
recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma,
julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a
maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável
entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas
em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-RS, j.
18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000323370v2 e do código CRC 8306cfe2.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5016316-76.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ONESIMO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000323371v2 e do código CRC bd7dfe61.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001357-34.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ROMARIO PEREIRA (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM FACE DA
UNIÃO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face da sentença que
condenou a ré a efetuar o crédito das diferenças decorrentes da aplicação, sobre a conta
vinculada do FGTS da parte autora (Romário Pereira), dos índices de reajuste de 42,72%
(IPC) em 01/02/89 (relativo ao mês de janeiro de 1989 – “Plano Verão”) e de 44,80% (IPC)
em 01/05/90 (relativo ao mês de abril de 1990 – “Plano Collor I”), nos respectivos períodos,
abatidos os percentuais de reajustes já aplicados oportunamente pela ré, bem como abatidos
eventuais valores pagos ou creditados extrajudicialmente pela CEF.

A pretensão autoral era no sentido da condenação (i) da União a efetuar todos os
depósitos de FGTS que não foram efetuados em sua conta vinculada, referentes aos meses de
Fevereiro a Junho e de Agosto a Novembro de 1990, de Outubro a Dezembro de 1995 e de
Janeiro a Agosto de 1996; e (ii) da Caixa Econômica Federal a aplicar a correção dos
expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, atualizados monetariamente.

A sentença aduziu o seguinte:

(...)

Desta forma, o pedido autoral de correção do saldo de sua conta vinculada ao FGTS pelos
expurgos inflacionários deverá ser julgado parcialmente procedente.

Quanto ao pedido de condenação da União a realizar os depósitos de FGTS que não foram
efetuados na conta vinculada da parte autora, referentes aos meses de Fevereiro a Junho e de
Agosto a Novembro de 1990, de Outubro a Dezembro de 1995 e de Janeiro a Agosto de 1996,
melhor sorte não assiste ao autor.

Com efeito, os extratos trazidos aos autos pela parte autora que foram acostados nas fls.
08/10, do Doc. 3, Evento 1 se iniciam na data de 19/05/1992. Assim, não há como se afirmar
que os depósitos referentes ao ano de 1990 não teriam sido feitos, tendo em vista, que
poderiam ter constado, em tese, em outros extratos anteriores que não foram obtidos pelo
autor. De igual maneira, pode-se afirmar quanto aos depósitos referentes aos meses de
outubro a dezembro de 1995 e de janeiro a agosto de 1996, tendo em vista que o próprio autor
afirmou na exordial que teria se aposentado em 05/10/1995, o que restou comprovado na
cópia da CTPS do autor de fl. 5, do Doc. 3, Evento 1. Assim, não verificando a
obrigatoriedade do recolhimento para o FGTS após a cessação do vínculo empregatício do
autor, o mencionado pedido deverá ser julgado improcedente.  
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Não há dúvida, portanto, de que a ré que restou condenada foi a Caixa
Econômica Federal e não a União. A primeira não interpôs recurso.

Não há interesse recursal da União, tendo em vista que o pedido formulado
contra ela foi julgado improcedente.

Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios de 10% do valor da
causa (art. 55 da Lei 9.099/95)

Pelo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DO
RECURSO INOMINADO DA UNIÃO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303741v7 e do código CRC f8130d8b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001357-34.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ROMARIO PEREIRA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO
CONHECER DO RECURSO INOMINADO DA UNIÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303742v2 e do código CRC a030ad39.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5018810-45.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO FERNANDO DE SOUZA (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – IFES em face do acórdão que deu
parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto, alterando o critério de correção
monetária fixado na sentença.

Alega o embargante que o acórdão contém omissão quanto ao termo inicial dos
juros de mora, fixado na sentença e impugnado no recurso inominado.

Configura-se a omissão apontada, eis que o recurso inominado contém
impugnação expressa ao termo inicial dos juros fixado na sentença, bem como pedido
expresso no sentido da respectiva incidência a partir da citação, nada aduzindo o acórdão
embargado a esse respeito.

Assiste razão ao embargante. Os juros de mora incidem a partir da citação, a
teor dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.  

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão reconhecida, fixar o termo inicial dos juros de
mora na data da citação.    

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340983v3 e do código CRC f0809e28.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5018810-45.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO FERNANDO DE SOUZA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão
reconhecida, fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340984v2 e do código CRC 0db6da4c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000247-51.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO I (AUTOR)

RECORRIDO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL PARA
PROCESSAR EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL
ATLANTICO I em face da sentença que declarou a incompetência absoluta do juízo e
extinguiu, sem apreciação do mérito, o processo que tinha por objeto a execução de título
extrajudicial (cobrança de cotas condominiais). Alega o recorrente que: "uma vez sendo parte
demandada a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por ser um ente Federal e o valor da causa
ser inferior à 60 salários mínimos a competência para julgar a demanda pertence ao Juizado
Especial Federal." Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão da
atual situação financeira precária do condomínio, devido à alta inadimplência dos
condôminos, bem como seja provido o recurso para anular a sentença, determinando o
prosseguimento do feito.

Eis o teor da sentença:

Trata-se de ação de execução fundada em título executivo extrajudicial proposta por
Condomínio Atlântico I em face da Caixa Econômica Federal - CEF e fundo de Arrendamento
Residencial.

Não é cabível o ajuizamento desta demanda nos Juizados Especiais, haja vista o que o Juizado
Especial Federal apenas é competente para executar apenas suas próprias sentenças,
conforme o artigo 3º, caput, da Lei 10.259/01.

Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do CPC.

Sem custas e honorários, por força do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável ao rito dos
Juizados Especiais Federais, em razão do disposto no artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Transitada em julgado esta sentença, dê-se baixa e arquivem-se eletronicamente os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se tão-somente a parte autora.

Sem razão o recorrente. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
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Para além da impossibilidade de se executar título EXTRAJUDICIAL nos
JEF's, a parte autora é ilegítima para demandar em juizado especial federal, visto que se trata
de um CONDOMÍNIO. 

Com efeito, à luz do artigo 6º da Lei 10259/01, somente podem ser parte ativa
nos juizados especiais cíveis "as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno
porte, assim definidas na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996;". 

Ou seja: um CONDOMÍNIO não pode figurar como autor - e tampouco como
réu - em ação que tramite em juizado especial federal.

tendo em vista que o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal.

Acrescento também que, a teor do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o
processo quando for reconhecida a incompetência territorial. Tal regra afasta a aplicação da
regra geral prevista no art. 64, § 3º, do CPC, por ser com ela incompatível.

Condeno o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316749v7 e do código CRC 4c0c362c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000247-51.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO I (AUTOR)

RECORRIDO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316750v2 e do código CRC 943dfbda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5012485-54.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO SOARES SANTOS (AUTOR)

VOTO

SERVIDOR PÚBLICO. UFES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97.
TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL).
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL. EFEITO
SUSPENSIVO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO - UFES em face da sentença que julgou procedente o pedido e o condenou a pagar  à
parte autora os valores reconhecidos administrativamente, devendo ser deduzidas eventuais
parcelas já pagas administrativamente sob o mesmo título, bem como, em sede de embargos
de declaração, condenou a universidade ao pagamento de multa por litigância de má fé. Alega
que (i) não restou comprovado o intuito doloso necessário para a configurar a litigância de
má-fé  (ii) com relação aos juros e correção monetária, pugna pela aplicação do art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 20/09/2017, data do
julgamento do RE 870947.

2 - Da litigância de má fé: 

A Sentença condenou a UFES ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente,
devendo tais valores ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e após, acrescidos juros de
mora de 0,5% ao mês. 

A Universidade apresentou Embargos de Declaração alegando omissão em relação à
constitucionalidade do art. 1º F da Lei 9.494/97, omissão quanto ao art. 927, §§3º e 4º do CPC
, julgamento do RE 870.947.

Na decisão de embargos, o juízo negou provimento aos embargos e declarou a litigância de
má-fé, condenando a ré em multa pecuniária no percentual de 2% do valor final da
condenação, tendo em vista que a decisão estava clara e precisa em sua fundamentação,
afirmando os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados.

Com efeito, conforme reza o art. 17, II, do CPC, reputa-se litigante de ma-fé aquele que
alterar a verdade dos fatos. A alteração da verdade, contudo, deve ser apta a induzir em erro o
juízo. No caso dos autos, os Embargos de Declaração opostos não tinham o condão de alterar
a verdade dos fatos, uma vez que pende no STF o julgamento do RE 870.947 em sede de
repercussão geral. 
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Assim, o recurso deve ser provido para reformar a sentença na parte em que condenou a
recorrente em multa por litigância de má-fé.

3 – Juros e Correção Monetária: O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de
repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com
a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre
débitos oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que
o mesmo dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

4 - Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

5 - Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não
pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior
expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução em
Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; §
4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou
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(ii)       requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado
o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão
definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

6- Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO INOMINADO para
reformar a sentença e excluir da condenação a multa nela fixada, bem como reformar a
sentença quanto à correção monetária, nos termos acima explicados.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301827v8 e do código CRC f74b67d6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5012485-54.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO SOARES SANTOS (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO INOMINADO para reformar a sentença e excluir
da condenação a multa nela fixada, bem como reformar a sentença quanto à correção
monetária, nos termos acima explicados, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000301828v2 e do código CRC cd155004.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5002899-90.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: WASHINGTON JESUS LEITE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUE FRAUDULENTO DE FGTS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. SÚMULA 479 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO
PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que (i)  julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a CEF a pagar ao autor o valor de R$ 42,09
(quarenta e dois reais e nove centavos) referente aos valores sacados de sua conta vinculada
de FGTS referente ao empregador Empresa de Processamento de Danos do Estado do Espírito
Santo (PRODEST), por considerar fraudulento o saque efetuado; (ii) indefiriu o pedido de
antecipação de tutela, uma vez que não foi narrado nenhum fato que caracterize o periculum
in mora, associado ao entendimento de que o FGTS não tem natureza alimentar; e (iii) julgou
improcedente o pedido de dano moral.

 

A sentença está assim fundamentada:

O autor trabalhou na Empresa de Processamento de Danos do Estado do Espírito Santo
(PRODEST), no período de 02/05/1986 a 07/03/1988, e a afirma que nunca sacou o valor
depositado na sua conta vinculada de FGTS. Requer que a ré apresente dos extratos analíticos
da referida conta vinculda e o pagamento dos valores devidos, bem como a condenação em
danos morais.

É o relato do necessário. Não há preliminares processuais.

Primeiramente, quanto aos questionamentos do autor no que se refere ao valor  total
depositado na sua conta vinculada de FGTS à época da transferência do saldo do Banestes
para a Caixa Econômica Federal, entendo que tal matéria é estranha à presente ação. Isso
porque, por um lado, o autor não apresenta qualquer comprovação da existência de quaisquer
valores não computados. De outro lado, os débitos trabalhistas relativos ao vínculo com a
empresa PRODEST devem ser reclamados à empregadora e não ao gestor do Fundo.

Quanto saque do saldo da referida conta vinculada, o autor comprova que foram transferidos
do Banestes para a CEF o valor depositado em sua conta vinculada com a Empresa de
Processamento de Danos do Estado do Espírito Santo (PRODEST), referente ao período de
02/05/1986 a 07/03/1988, indicado no extrato juntado no ev. 01, doc. 05, e afirma que não
efetuou o respectivo saque.
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Juntou o autor também à inicial o extrato do ev. 01, doc. 06, fl. 02, referente a essa mesma
conta vinculada da Empresa de Processamento de Danos do Estado do Espírito Santo
(PRODEST), onde consta que ocorreu um saque do saldo disponível, em 10/07/2002, no total
de R$ 12,93 (doze reais e noventa e três centavos).

Considerando que a CEF não se incumbiu de provar que o autor efetivou o saque ora
impugnado, descumprindo assim o art. 11 da Lei 10.259/01, declaro verdadeiras as alegações
do autor quanto à ocorrência do saque e, nos termos do art. 400 do CPC, considero
processualmente provado que houve saque fraudulento em seu desfavor.

No que se refere ao valor da condenação, o extrato do ev. 01, doc. 05 informa que foram
transferidos para a CEF, em 11/11/1991, Cr$ 4.015,34 (quatro mil quinze cruzeiros e trinta e
quatro centavos). Tal valor atualizado até o mês de janeiro de 2019, pelo índice utilizado pela
Contadoria da Seção Judiciária do Espírito Santo (0,0105314157), corresponde a um total de
R$ 42,29 (quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, entendo que o mesmo não deve
prosperar. A Caixa Econômica Federal é empresa pública submetida, por isso, aos princípios
expressos no art. 37 da Constituição Federal, dentre eles o princípio da legalidade. Ademais,
não foi comprovado pelo autor que ele tenha, efetivamente, sofrido qualquer outro
constrangimento que não tenha sido apenas o fato de não poder ter sacado os valores, não
passando tal acontecimento de mero constrangimento cotidiano.

O autor/recorrente alega o que segue:

...

Logo, é dever da Recorrida fazer a custodia dos saldos das contas do FGTS, sendo
responsável pela guarda e vigilância de tais valores, ficando ratificado pela r. sentença que
houve um saque indevido na conta do Recorrente, havendo assim uma falha nos serviços
prestados pela a Recorrida. 

Nesse contexto, o ordenamento Jurídico Pátrio reconhece a Moral como um bem jurídico,
recebendo dos mais diversos diplomas legais a devida proteção, inclusive amparada pelo
artigo 5º, inciso V, da Carta Magna/1988:

...

A sentença considerou processualmente provado que houve saque fraudulento em desfavor
do autor/recorrente.

Em caso de fraude, mesmo sendo causada por terceiros, as instituições financeiras
têm responsabilidade objetiva (independe da existência de culpa), uma vez que é de sua
atribuição a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza. Nesse sentido dispõe a
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, assiste razão ao recorrente quanto à configuração de dano moral, cujo valor arbitro
em 1.000,00, por não haver nos autos comprovação de qualquer circunstância reveladora de
que os danos foram maiores do que os meramente presumidos.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 413



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 56/475

5002899-90.2018.4.02.5001 500000346148 .V8 JES10621© JES7027

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para condenar a Caixa Econômica Federal também a pagar ao autor, a título
de dano moral, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária desde a
data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora desde a data do saque fraudulento
(Súmula 54 do STJ). Sem honorários e sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei
9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346148v8 e do código CRC ab7b7b99.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002899-90.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: WASHINGTON JESUS LEITE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346149v2 e do código CRC 468f37c6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5006772-98.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GLAUCIO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
LEVANTAMENTO. DOENÇA DE CROHN. ARTIGO 20 DA LEI 8.036/90:
ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.  Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de levantamento do saldo de sua conta vinculada de FGTS em razão
de doença que a acomete.

Alega o recorrente o que segue:

Ocorre que, embora a decisão tenha sido fundamentada pela Legislação que rege sobre o
FGTS (lei n.º 8.036/90), é necessário considerar a interpretação extensiva da norma.

A expressão “doença grave” mencionada no art. 20 da lei supramencionada, pode ser
plenamente adequada à doença acometida pelo autor, pois trata-se de doença crônica, ou seja,
incurável, e o tratamento adequado e necessário objetiva o RETARDAMENTO DE
PROGRESSÃO DA DOENÇA, ou seja, para que esta não se agrave.

É inadmissível que se espere a doença causar risco evidente de morte para que haja a
liberação do saldo pleiteado. A intenção do requerente é utilizar os valores para o tratamento
de sua enfermidade, de modo a evitar a piora.

Incluso no tratamento da enfermidade e prescrito pelo médico, necessita do medicamento de
alto custo INFLIXIMABE 10 mg., e pretende custeá-lo também com o saldo do FGTS. Vale
ressaltar que a parte autora fez o requerimento para o fornecimento do referido medicamento
na Farmácia Cidadã Estadual, porém foi indeferido, conforme documento anexado aos autos.

O pedido pleiteado nada mais é do que a tentativa de assegurar o exercício do direito à saúde
e a dignidade, constitucionalmente garantidos.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na inexistência de gravidade da
doença que acomete o autor; com efeito, consta da sentença o que segue: "... Ora, embora
tenha adotado em outros casos a possibilidade de uma interpretação mais flexível da norma
em comento para autorizar o levantamento das verbas do FGTS para o custeio de gastos
médicos, entendo que este caso concreto não se encaixa em tal previsão, uma vez que não
estamos diante de uma doença grave (mesmo que não seja o câncer ou a AIDS) e nem
estamos diante de um paciente em situação grave ou terminal. (...)"

2.    A inicial traz o seguinte relato a respeito do autor e da patologia que ele porta (Doença de
Crohn): 
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O Requerente é acometido pela chamada Doença de Crohn (conforme anexo), detectada desde
o ano de 2012, patologia que consiste, em breve síntese, numa imunidade criada pelo
organismo que impede a absorção dos nutrientes necessários para o bom funcionamento de
sua saúde. 

Tal doença causa frequentemente no Autor sintomas como: diarreia intensa, anemia profunda,
perda de peso drástica, indisposição, febre alta, vômito e náusea etc. Ressalta-se que a
referida doença não tem cura, e medicamentos como esteroides e imunossupressores são
utilizados para retardar a progressão da doença. 

Logo, o Demandante necessita de medicamento essencial para seu tratamento, qual seja 3,5
frascos de "INFLIXIMABE 10 mg" (conforme prescrito em laudo médico), que tem alto custo,
cada frasco chega no valor aproximadamente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que
o Autor não possui condições de pagar somente com a renda mensal de sua família. 

Ademais, o Autor trabalha há aproximadamente três anos como assistente na empresa
ZAMBONI COMERCIAL LTDA (CNPJ nº. 05.103.939/0011-77), com salário mensal cuja
maior parte do valor é direcionado aos gastos com medicamentos que já faz uso, ou seja, bem
mais da metade da renda familiar daquele é destinada à compra de remédios para atenuar os
efeitos da grave doença.

A doença de Crohn é auto-imune; pode causar uma inflamação do trato intestinal. No caso
concreto, gerou tal inflamação, que veio comprovada na tomografia computadorizada de
abdome e pelve anexada à inicial, onde se afirma a seguinte conclusão:  "Doença de Crohn
com sinais de processo inflamatório em atividade comprometendo extenso segmento do íleo
distal e íleo terminal" (evento 1-anexo5, p.1).

Trata-se de doença crônica que pode levar à morte caso não haja adequado controle. Pode-se,
dentro de tal contexto, qualificá-la como uma doença grave.

O autor comprovou que porta tal patologia (evento1-anexo5) e que há processo tramitando na
Secretaria de Saúde para fornecimento da medicação (evento1-anexo4).

O TRF da 4ª Região já deferiu o levantamento do FGTS em caso no qual o titular da conta
fundiária portava Doença de Crohn; considerou-se, na ocasião, que a relação de patologias
graves prevista no artigo 20 da Lei 8.036/90 é meramente exemplificativa; eis a ementa
lavrada: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALDO FGTS. LEVANTAMENTO. FILHO
MENOR. DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA NA LEI 8.036/90. ROL
EXEMPLIFICATIVO. Nos termos do artigo 20, da Lei 8.036/90, dentre as hipóteses previstas
para levantamento do saldo da conta vinculada do trabalhador no FGTS, encontra-se o
acometimento de doenças graves ao titular da conta ou a dependente seu, restringido-se aos
casos de portador do vírus HIV (inc. XIII) e estágio terminal em razão de doença grave (inc.
XIV). Em que pese a Doença de Crohn não se encontrar no elenco de doenças graves do
artigo 20, o E. STJ e esta Corte possuem entendimento consolidado de que o rol é
meramente exemplificativo, e não taxativo, podendo albergar outras patologias que não
estejam expressamente nele previstas. (TRF4, AG 5004762-92.2018.4.04.0000, TERCEIRA
TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 07/06/2018).

Há, pois, elementos bastantes para acolher a pretensão formulada. 
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No que refere ao risco da demora, acolho o que se alegou no item IV da petição inicial.

3.  O recurso da parte autora deve ser provido, razão pela qual JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO e CONDENO a CAIXA a proceder à liberação do saldo da conta vinculada
ao FGTS do autor desta ação.

ANTECIPO A TUTELA, obrigando a CAIXA a proceder a tal liberação do prazo de 30
dias, a contar da intimação deste acórdão.

Sem honorários e sem custas (artigo 55 da Lei 9099/95).

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298728v4 e do código CRC 16667cbf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5006772-98.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GLAUCIO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298729v2 e do código CRC 1fae1a7a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5006206-52.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
LEVANTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de levantamento do saldo de sua conta vinculada de FGTS em razão
de doença que a acomete, bem como em razão de necessidade financeira de custear pensão
alimentícia devida ao seu filho.

Alega o recorrente o que segue:

(...) Nessa mesma linha, o Próprio Magistrado reconhece que o rol da Lei do FGTS não é
exaustivo, mas ainda assim, sustenta que o ora Recorrente, mesmo com todos seus problemas
de saúde que o impedem de trabalhar, sustentar seus dependentes, não faz jus ao saque do
FGTS.

Há que se ressaltar, que os valores constantes do FGTS pertencem ao trabalhador e
representam verdadeira garantia em situações de necessidade e urgência.

Esses valores, depositados mensalmente pelos empregadores, não constituem “favores” ou
“incentivos” no mercado de trabalho, mas direito que foi adquirido após incansáveis lutas
entre trabalhadores e empresários. Dessa forma, seu acesso não deve ser obstaculizado por
entraves burocráticos e/ou dispositivos normativos cujo conteúdo se afigure inconstitucional.

A sentença está assim fundamentada:

Nos termos do art. 20 da Lei nº 8.036/90, Lei do FGTS, há várias hipóteses de liberação do
numerário existente no fundo, em face de doenças, tais como neoplasia maligna (item XI),
AIDS (item XIII) ou doença terminal (item XIV), entre outras.

Entretanto, analisando os autos, sobretudo os documentos juntados aos autos pelo próprio
autor, constato que a situação de saúde atual do autor não se mostra compatível com as
exigências a ser observadas para opção de saque do FGTS.

Ora, embora tenha adotado em outros casos a possibilidade de uma interpretação mais
flexível da norma em comento para autorizar o levantamento das verbas do FGTS para o
custeio de gastos médicos, entendo que este caso concreto não se encaixa em tal previsão, uma
vez que não estamos diante de uma doença grave (mesmo que não seja o câncer ou a AIDS) e
nem estamos diante de um paciente em situação grave ou terminal.

Os documentos médicos carreados à inicial comprovam sim que o autor é portador das
doenças alegadas, porém, conforme se pode observar nos referidos  documentos médicos
juntados aos autos, não se encontra o autor em estado grave de saúde ou em estágio terminal.
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Ou seja, não ficou demonstrado que as doenças do autor tenham lhe causado um quadro de
situação grave ou de perigo de morte. Ressalto, também, que não se deve confundir casos em
que se tenha a possibilidade de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença com
casos em que se pretende o saque do FGTS por motivo de doença.

Enfim, entendo que o rol de doenças previstas na norma legal tem natureza exemplificativa e a
expressão “doença terminal” (item XIV), deve ser interpretada como “doença que gere risco
de vida ou deficiência”. Cada caso, portanto, deve ser analisado de per si e o dispositivo legal
em tela interpretado à luz do art. 5º da LICC (“Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”).

No mais, com relação à alegação de possibilidade de saque em virtude da necessidade
financeira para quitar pensão alimentícia, cabe destacar que não há previsão legal para tal
hipótese nos termos do art. 20 da Lei nº 8.036/90, Lei do FGTS, razão pela qual também não
há como prosperar o pedido de saque com fundamentado nessa alegação.

Por derradeiro, não podemos perder de vista a idéia de que um dos intuitos de criação do
FGTS foi o de substituir a estabilidade no emprego, visando garantir uma manutenção
temporária do trabalhador e de sua família nas circunstâncias de desemprego involuntário, o
que, aliás, também não ficou comprovado pela autora.

Assim, sem maiores delongas, concluo que não há possibilidade de procedência no pedido
autoral por estarmos diante de uma situação de completa falta de previsão legal para saque
do FGTS.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/95), eis que a prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está em
consonância com o entendimento desta Turma Recursal.

Condeno o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298710v2 e do código CRC fb597c3c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5006206-52.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298711v2 e do código CRC 3c56b332.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5005467-79.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE LACERDA (AUTOR)

VOTO

SERVIDOR PÚBLICO. UFES. ADICIONAL DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO.
TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE FIXADA
PELO STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO
DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL. EFEITO SUSPENSIVO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e o condenou a
pagar  à parte autora as verbas relativas ao adicional de incentivo à qualificação previsto no
Decreto nº 5.824/2006, a partir da data do requerimento administrativo (01/02/2017) até a
data da implementação administrativa do referido adicional.

Sustenta a recorrente que (i) não pode ser considerado litigante de má-fé por ter oposto
embargos de declaração solicitando manifestação expressa acerca da inconstitucionalidade do
art. 1º F da Lei nº 9.494/1997; (ii) o diploma é um requisito indispensável para se apresentar o
requerimento administrativo, logo, sua ausência impede a concessão do adicional de
qualificação.

2 – Eis o teor da Sentença:

Relatório dispensado.

Sem preliminares, passo ao mérito.

A questão aqui tratada diz respeito tão somente à data de início do Adicional de Incentivo à
Qualificação recebido pelo autor, pois o direito ao recebimento é incontroverso.

A data de requerimento administrativo é que deve respaldar o deferimento do pleito, se a
situação exigida para o gozo do direito já existia em tal ocasião, mesmo que a prova seja
posterior. É o que dispõe o parágrafo quarto do Decreto nº. 5.824/2006, abaixo transcrito.

§ 4º. O Incentivo à Qualificação será devido ao servidor após a publicação do ato de
concessão, com efeitos financeiros a partir da data de entrada do requerimento na IFE.

O servidor não pode ser prejudicado pela morosidade da instituição de ensino em emitir os
certificados exigidos para atestar a conclusão do curso. O encerramento dos estudos com
êxito é o que comprova a efetiva qualificação. Nesse sentido é a jurisprudência que segue.
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. DECRETO 5.824/2006. EFEITOS
FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os procedimentos para a concessão do incentivo à
qualificação encontram-se estabelecidos pelo Decreto 5.824/2006; e, apesar de o § 2º
do art. 1º prever que o adicional será requerido por meio de formulário próprio, ao qual
deverá ser anexado o certificado ou diploma de educação formal em nível superior ao
exigido para ingresso no cargo de que é titular, o § 4º do mesmo art. 1º é expresso ao
dispor que "O Incentivo à Qualificação será devido ao servidor após a publicação do
ato de concessão, com efeitos financeiros a partir da data de entrada do requerimento
na IFE". 2. O requerimento do pagamento do Incentivo à Qualificação foi processado
mesmo com a juntada apenas da Ata de Apresentação de Trabalho de Conclusão de
Curso de Pós-Graduação lato sensu realizado junto ao SENAC/SC (e posteriormente
deferido pela Administração, com a apresentação do Certificado/Diploma), não
podendo o servidor ser prejudicado pela morosidade da instituição de ensino a quem
compete a expedição do documento, independentemente do curso não ter sido ofertado
pela Agravada. 3. Agravo regimental não provido. (AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL - 1539736 2015.01.49431-7, MAURO CAMPBELL
MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:27/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PLANO DE
CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. LEI
11.091/2005 E DECRETO 5.824/2006. 1. Cinge-se a discussão dos autos aos efeitos
financeiros da concessão de verba remuneratória denominada Incentivo à Qualificação.
O autor entende que retroagem à data do requerimento administrativo, após a
publicação do ato de concessão; ao passo que a instituição de ensino defende a
retroatividade somente a partir da apresentação do diploma, e não da declaração de
conclusão do curso. 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC, na medida que não se
vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo
nulo, especialmente porque o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e
precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 3. Os
procedimentos para a concessão do incentivo à qualificação encontram-se estabelecidos
pelo Decreto 5.824; e, apesar de o § 2º do art. 1º prever que o adicional será requerido
por meio de formulário próprio, ao qual deverá ser anexado o certificado ou diploma de
educação formal em nível superior ao exigido para ingresso no cargo de que é titular, o
§ 4º do mesmo art. 1º é expresso ao dispor que "O Incentivo à Qualificação será devido
ao servidor após a publicação do ato de concessão, com efeitos financeiros a partir da
data de entrada do requerimento na IFE". 4. No caso, é de ser mantido o entendimento
adotado pelo acórdão do Tribunal de origem, tendo em vista que o requerimento do
pagamento do Incentivo à Qualificação foi processado mesmo com a juntada apenas da
declaração de conclusão de curso (e posteriormente deferido pela administração); e,
especialmente, porque o autor não pode ser prejudicado pela morosidade da instituição
de ensino (que é a própria demandada), a quem compete a expedição do documento. 5.
Recurso especial não provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1383895
2013.01.34279-9, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:13/08/2013)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO.
CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. DIPLOMA OU CERTIFICADO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO POR
PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RETROATIVOS A PARTIR DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA E REMESSA
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OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Remessa oficial e apelação cível interposta
pela UNIÃO em face de sentença que, nos autos de Ação Ordinária, acolheu os pedidos,
para condenar a apelante a anular o Processo Administrativo nº 196/2013, de interesse
do autor PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA FILHO, e, consequentemente,
pagar-lhe os valores retroativos, a título de Adicional de Qualificação - AQ, a partir de
24 de agosto de 2012, data de conclusão do curso de especialização. 2. Restringe-se a
questão de mérito na presente demanda em se verificar a legalidade da exigência da
apresentação de certificado/diploma de conclusão de curso para concessão do adicional
de qualificação pleiteado pelo autor, bem como a validade da certidão apresentada por
ele para comprovação de sua conclusão em curso de pós-graduação e, por
consequência, a aptidão do referido documento para ensejar a concessão dos
retroativos do adicional de qualificação. 3. O autor não pode ser prejudicado pela
morosidade da instituição de ensino, a quem compete a expedição do certificado ou
diploma. 4. Com base no princípio da razoabilidade, a certidão emitida pela instituição
de ensino (identificador nº 4058200.158192) deve ser aceita, mitigando-se o excesso de
formalismo até a efetiva expedição do certificado/diploma. 5. Os efeitos financeiros do
adicional de qualificação devem retroagir à data da apresentação do requerimento
administrativo, o que, in casu, ocorreu em 28 de agosto 2012, quando o autor entregou
a Certidão de Conclusão e Histórico Escolar à Seção de Treinamento da Seção
Judiciária da Seção da Paraíba (identificador nº 4058200.158192 - fl.07). Precedente:
PJE: 08002591820144058302, APELREEX/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR
FEDERAL MARCELO NAVARRO, Terceira Turma, JULGAMENTO: 26/03/2015. 6.
Apelação improvida e Remessa Oficial parcialmente provida. (APELREEX - Apelação /
Reexame Necessário - 0801348-91.2014.4.05.8200, Desembargador Federal Rogério
Fialho Moreira, TRF5 - Quarta Turma.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IFPE. CONCLUSÃO DE CURSO
SUPERIOR. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO A PARTIR DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. 1. Apelação e de remessa
oficial da sentença que concluiu por conceder a segurança pleiteada, para que seja
implantado o adicional requerido a partir do requerimento administrativo feito pela
impetrante no IFPE, nos conformes e percentuais estipulados na Lei nº 11.091/2005 e
suas posteriores alterações, bem como mediante as devidas atualizações monetárias,
ficando condicionada a manutenção do mesmo à apresentação pela impetrante, do
Diploma de conclusão do curso, cuja validade é indeterminada, ou de outro certificado
de conclusão, nos moldes trazidos como prova e colacionados neste Mandado de
Segurança, imediatamente após expirar o prazo de 06 (seis) meses indicados no
certificado de conclusão do curso. 2. Esta egrégia Corte já firmou entendimento no
sentido de que os efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional do servidor
devem retroagir à data do requerimento administrativo, e não à da expedição do
diploma, uma vez que, desde aquele momento, o interessado já havia reunido os
requisitos necessários à referida progressão, com a aprovação da sua titulação.
Precedentes: AC427703, Des. Federal José Maria Lucena, DJE 18/08/2010; AC363277,
Des. Federal Frederico Pinto Azevedo (conv.), DJ 28/02/2008; APELREEX Nº 18127 -
SE, Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, julgado em 24.11.2011. 3. Remessa
oficial e apelação não providas. (APELREEX - Apelação / Reexame Necessário -
0800259-18.2014.4.05.8302, Desembargador Federal Marcelo Navarro, TRF5 -
Terceira Turma.)

Assim, reconheço o direito do autor ao recebimento do adicional de incentivo à qualificação
desde a data do requerimento administrativo, em 01/02/2017, fundamentada na declaração
emitida pela instituição de ensino juntada à fl. 4 (ev. 01, doc. 04). 

No que se refere ao dano moral, entendo que o mesmo só se faz presente se gerar ofensa à
honra subjetiva, sob a ótica dos direitos da personalidade. Os fatos narrados nos presentes
autos não se configuram ofensa a dignidade do autor enquanto pessoa humana. Não havendo,
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portanto, dano moral.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o IFES a
pagar à parte autora as verbas relativas ao Adicional de Incentivo à Qualificação, previsto no
Decreto nº. 5.824/2006, a partir da data do requerimento (01/02/2017) até a data da
implementação administrativa do referido adicional, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E
e, após, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a contar da data em que cada
pagamento era devido

Indefiro os benefícios da Assistência Judiciária, utilizando como critério o limite de isenção do
imposto de renda, conforme entendimento adotado pelo Enunciado n. 38, do FONAJEF. Sem
custas nem honorários. Após o trânsito em julgado e cumprimento da obrigação, dê-se baixa e
arquivem-se os autos. P.R.I.

3 – Da litigância de má-fé - Em decisão de Embargos Declaratórios o juízo de origem
declarou a ocorrência de litigância processual de má-fé, a teor do inciso VII do art. 80 do CPC
(considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório). 

4 - No caso dos autos, os Embargos Declaratórios tinham como objetivo a manifestação
expressa acerca da inconstitucionalidade do art. 1º F da Lei nº 9.494/1997.  Considerando que
pende no STF a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, entendo não
ter havido intuito protelatório. 

5 -  No que se refere ao termo inicial do adicional de qualificação, com razão a sentença.
Conforme entendimento do STJ, os efeitos financeiros do adicional de qualificação  previsto
no Decreto 5.824/2006, será a data do requerimento administrativo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. DECRETO 5.824/2006. EFEITOS
FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Os procedimentos para a concessão do incentivo à qualificação encontram-se estabelecidos
pelo Decreto 5.824/2006; e, apesar de o § 2º do art. 1º prever que o adicional será requerido
por meio de formulário próprio, ao qual deverá ser anexado o certificado ou diploma de
educação formal em nível superior ao exigido para ingresso no cargo de que é titular, o § 4º
do mesmo art. 1º é expresso ao dispor que "O Incentivo à Qualificação será devido ao servidor
após a publicação do ato de concessão, com efeitos financeiros a partir da data de entrada do
requerimento na IFE".
2. O requerimento do pagamento do Incentivo à Qualificação foi processado mesmo com a
juntada apenas da Ata de Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-
Graduação lato sensu realizado junto ao SENAC/SC (e posteriormente deferido pela
Administração, com a apresentação do Certificado/Diploma), não podendo o servidor ser
prejudicado pela morosidade da instituição de ensino a quem compete a expedição do
documento, independentemente do curso não ter sido ofertado pela Agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1539736/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015)
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6 – Juros e Correção Monetária: O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de
repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com
a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre
débitos oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que
o mesmo dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

7 - Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

8 - Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não
pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior
expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução em
Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; §
4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii)       requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado
o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão
definitiva (do STF).
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Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

9- Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO INOMINADO para
reformar a sentença no que se refere a exclusão da multa por litigância de má-fé bem como
quanto à correção monetária, nos termos acima explicados.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000308121v11 e do código CRC 79e8ff37.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5005467-79.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE LACERDA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO INOMINADO para reformar a sentença no que se
refere a exclusão da multa por litigância de má-fé bem como quanto à correção monetária,
nos termos acima explicados, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000308122v2 e do código CRC 82acac1a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001864-95.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDMA VAZ DE FREITAS CARRERO (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO
COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

A recorrente tece considerações sobre cada uma de suas doenças e destaca que os atestados
médicos particulares revelam a incapacidade para qualquer atividade laboral, contudo, o
perito judicial sequer analisou prontuários e atestados médicos juntados, tampouco as
condições pessoais da segurada, o que não se pode admitir. Aduz que resta cabalmente
comprovado que a Parte Autora não pode exercer suas funções de camareira de hotel,
atividade esta exige esforço físico e muito em tempo em pé e como demonstrado nos
documentos anexos não pode a Parte Autora desempenhá-los. Sustenta a necessidade de nova
perícia, com avaliação das condições pessoais da autora.

A sentença está assim fundamentada: 

(...)

Assim, são quatro os requisitos previstos para a sua concessão: a) qualidade de
segurado; b) superveniência de acidente de qualquer natureza; c) redução parcial da
capacidade laboral habitual e, d) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Ademais, registra-se que tal benefício não está condicionado ao grau de incapacidade do
segurado para o trabalho habitual; basta apenas que exista diminuição da aptidão laboral
advinda de sequelas de acidente de qualquer natureza.

Pois bem. In casu, realizada perícia médica em Juízo em 14.08.2018, com especialista na área
de ortopedia (evento 20), o perito não constatou a existência de sequelas na autora.

Asseverou o expert que a força muscular e a mobilidade das articulações estão preservadas.
Concluiu que não há sequelas.

Assim, de acordo com o laudo médico judicial, não restou comprovada a incapacidade ou
redução da capacidade para o desempenho da atividade laborativa habitual desempenhada
pela parte autora após a cessação do auxílio-doença.

(...)
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A autora - que nasceu em 04/04/1963, contando atualmente 56 anos de idade - sofreu acidente
de trânsito em 06/12/2014 e recebeu auxílio doença no período de 21/12/2014 a 08/08/2015,
conforme verificado em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.
Pretende a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

O único laudo médico particular posterior ao período do auxílio-doença é o constante do
Evento 1 - Laudo 19 (reproduzido em Laudo 20), datado de 05/05/2016, o qual não atesta
objetivamente a redução da capacidade laborativa da autora, embora mencione atrofia
muscular de MS direito, pronossupinação dolorosa e limitada, bem como que a autora relata
dificuldade de pegar peso com o membro operada, relata dor e dificuldade de mobiliar os
dedos em punho esquerdo, relata perda de força e parestesia em MID (sequela de fratura de
coluna) e relata perda da coordenação motora ao fechar os olhos, concluindo que a paciente
tem sequelas pós traumáticas e necessidade de reabilitação do MSD e MSE, estando em
tratamento fisioterápico.

Depreende-se do laudo da perícia judicial (Evento 20), realizada em 14/08/2018, que a autora
não apresenta sequelas decorrentes do acidente e que referiu apenas tontura após acidente,
sem perda anatômica, tendo a força muscular mantida e preservada a mobilidade das
articulações. Concluiu o perito que não há dificuldades para o labor de camareira. Essa
conclusão corrobora a da perícia administrativa, realizada em 06/08/2015 (Evento 31, fl. 5).

Mantida a sentença, impõe-se a condenação da recorrente vencida em custas e honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, devendo-se observar, contudo,
o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de
justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298381v27 e do código CRC 2b99f15b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001864-95.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDMA VAZ DE FREITAS CARRERO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298382v2 e do código CRC 23b0fdff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5002587-17.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: JANDUI BORBA FERREIRA SPERANDIO (AUTOR)

VOTO

DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PELA
RÉ/RECORRENTE. DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO
INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal em face de sentença
que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 3.698,72, referente ao contrato nº.
000001444409273697, bem como condenou a ré a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-e a contar
da data da Sentença (Súmula 362 do STJ) e, após a correção, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês a contar do evento danoso (03/02/2018 - outros 06, ev. 01), nos termos do art. 398
do CC e Súmula 54 do STJ.

Alega a recorrente o que segue:

Inicialmente, importante informar que a recorrida afirma em sua peça inaugural que jamais
firmou qualquer contrato com a instituição financeira Ré, pugnando pela declaração de
inexistência de relação jurídica em relação ao contrato debatido.

Entretanto, o contrato em questão se trata de um financiamento habitacional com alienação
fiduciária, o qual foi firmado pela recorrida na data de 29/03/2016, na Agência de Laranjeiras
da Serra/ES, localizado na Avenida Norte Sul, nº 3721, Civit II, Serra/ES, devidamente
registrado no CRGI sob a matrícula nº 85.124 (certidão de ônus anexo).

Concomitante ao acima delineado, a recorrida firmou o contrato com seu esposo, o Sr. Flavio
Sperandio Cott, conforme documentos em anexo.

Vale ressaltar Exa., que o contrato em questão foi devidamente assinado pela recorrida, tendo
sua firma reconhecida pelo Cartório competente, contrariando todos os argumentos de
inexistência de relação com esta instituição financeira. Sendo assim, diante da existência de
um contrato firmado pela Autora, com sua firma devidamente reconhecida em Cartório
competente, restou demonstrada a litigância de má-fé praticada pela recorrida nos autos,
devendo a mesma ser condenada por tal ato.

Desta forma, não há que se falar em falha no serviço prestado por esta empresa pública.

Observa-se que não se pode atribuir tão elevado valor referente a danos morais de uma
conduta que não ensejou qualquer dor, humilhação, vexame, tampouco afetou a honra e a
imagem do recorrido.
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Registre-se que, não obstante o fato de a possibilidade de reparação do dano moral ter
representado uma evolução significativa do direito civil pátrio, o certo é que isso tem sido
utilizado de forma abusiva, mesmo em situações onde as 4 conseqüências advindas não
trouxeram qualquer repercussão sobre a imagem da pessoa, mas mero contratempo, que
apesar de indesejáveis, sempre podem ocorrer.

Para o presente caso, é possível afirmar que não ocorre qualquer forma de violação ou
desconsideração da moral do autor pela CAIXA. Como já afirmado, inexiste qualquer ato
ofensivo à imagem, honra ou personalidade que possam ser responsabilizados à Ré.

...

Não obstante o valor arbitrado em sentença a título de suposto dano moral é exorbitante, e
não corresponde de forma alguma a proporcionalidade dos fatos narrados na inicial. Somado
ao desproporcional valor arbitrado, temos que o montante representa enriquecimento sem
causa da parte autora, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro,
tendo em vista que 7 os fatos narrados e os documentos acostado aos autos não foram capazes
de comprovar qualquer culpa ou mesmo falha na prestação do serviço por parte da Caixa.

A sentença tem o seguinte teor:

Relatório dispensado.

Não há preliminares processuais.

A CEF não trouxe aos autos o contrato que gerou a cobrança efetivada, bem como
a negativação cadastral. Assim, deixou de cumprir o art. 11 da Lei 10.259/01. Dessa
forma, considero processualmente provado, com base no art. 400 do NCPC, que o autor
não tinha nenhum vínculo com a CEF. Logo, a cobrança e a inscrição foram indevidas.

Se houve fraude no evento, trata-se de fortuito interno. Mesmo assim, há responsabilidade da
CEF, que, mesmo sem culpa, permitiu cadastramento e uso indevido em serviço bancário sob
sua responsabilidade. E o fortuito interno não rompe o nexo causal da responsabilidade
objetiva. 

Como houve negativação em cadastro de proteção ao crédito, desnecessário tecer maiores
comentários no sentido de que tal fato gera dano moral.

No que se refere ao valor da indenização, este deverá observar os parâmetros habituais, em
estrita observância do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado
do Rio de Janeiro:

A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que em
decisão concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do ofensor e as peculiaridades
relevantes do caso concreto: I) dano moral leve – até 20 SM; II) dano moral médio – até 40
SM; III) dano moral grave – até 60 SM.

Reputo o dano sofrido como médio, e a falha da CEF como média. Entendo que a atuação da
ré, no que tange a prestação do serviço, demonstrou, de forma indiscutível, a falta de cuidado
com que procede com o patrimônio alheio, causando na parte autora aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem estar, a ponto de se configurar lesão aos bens que integram os
direitos da personalidade (como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, entre outros),
estando, então, caracterizada a hipótese de indenização por danos morais.
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 Dano médio e falha média me direcionam a balizar o dano moral em aproximadamente 50%
do patamar máximo para a parametrização do dano médio, nos termos acima,
consubstanciando em valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Não obstante, como
o autor requereu condenação no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limito o valor
da condenação no presente feito ao valor requerido.

Pelo exposto, RATIFICO A LIMINAR CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTES OS
PEDIDOS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015,
para:

(i) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.698,72, referente ao contrato nº.
000001444409273697;

(ii) Condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de
danos morais. O dano moral deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-e a contar da
data desta Sentença (Súmula 362 do STJ) e, após a correção, ser acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a contar do evento danoso (03/02/2018 - outros 06, ev. 01), nos termos do art.
398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Sem honorários advocatícios nem custas judiciais. Assistência Judiciária gratuita não
requerida. Após o trânsito em julgado e o cumprimento da obrigação, dê-se baixa e arquivem-
se. P.R.I.

 

Na inicial a autora afirma que "... nunca firmou qualquer contrato com a Requerida, ainda
mais proveniente de uma agência da Ré no estado de São Paulo." (ev.1).

A CAIXA, na contestação e no recurso, afirma que havia sim, um contrato. Tal contrato teria
sido lavrado em "... 29/03/2016, na Agência de Laranjeiras da Serra/ES, localizado na
Avenida Norte Sul, nº 3721, Civit II, Serra/ES, devidamente registrado no CRGI sob a
matrícula nº 85.124 (certidão de ônus anexo)." (cf. contestação, evento 12).

A contestação refere-se à juntada de certidão de ônus. Mas não a juntou. Anexou apenas
procuração, substabelecimento e um documento cadastral indicativo de que nada constava no
CPF da autora em cadastros de restrição (sinad, cadin, serasa etc.).

O Juízo a quo, corretamente, aplicou ao caso a regra do artigo 400 do CPC.

Portanto,  quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art.
46 da Lei 9.099/95).

Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto
indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre
da própria ilicitude do fato. (REsp 1715545.2017.03.22858-9, Rel Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 16/11/2018)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, contudo, merece reforma a sentença.
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A autora narra que, em fevereiro de 2008, ao tentar contrair um empréstimo junto ao Banco
Itaú, com o fito de investir em seu consultório, foi informada por sua gerente que seu nome
possuía restrições. Contudo, não há qualquer comprovação dessas circunstâncias ou de
quaisquer outras que demonstrem ocorrência de dano moral além do presumido.

A inscrição ocorreu em 03/02/2018, conforme evento 1-out6. O documento constante do
evento 12-certneg3 demonstra que, em 12/06/2018, já não havia registro de dívida da autora
inscrita em serviços de proteção ao crédito.

Assim é que o valor de R$ 15.000,00 mostra-se desproporcional, acarretando enriquecimento
sem causa, pelo que deve ser reduzido.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantida, no mais, a sentença.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345721v11 e do código CRC 9e21c164.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002587-17.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: JANDUI BORBA FERREIRA SPERANDIO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reduzir o valor da
condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a sentença, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345722v2 e do código CRC 23793ae5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000705-20.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARCIO ROSETTI DE CASTRO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto, para reformar a sentença e
julgar procedente em parte o pedido, condenando a Caixa Econômica Federal na obrigação de
fazer consistente na retirada da restrição do nome do autor dos serviços de proteção ao
crédito, relativamente ào débito do cartão de crédito 526965******9605, sem prejuízo de
nova inscrição em caso de inadimplemento de alguma parcela do acordo.

Pretende o embargante que seja esclarecido, mediante texto integrativo, a razão
de se exigir a comprovação de atos que a doutrina e jurisprudências nacional dizem ser danos
presumidos e dispensada a comprovação, uma vez que demonstrada a negativação indevida
em desfavor do autor, está demonstrado o nexo causal entre a ilegalidade reclamada e a
aflição sofrida pela demandante, e que o Superior Tribunal de Justiça tem emitido vários
julgamentos no sentido da configuração dos danos morais

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335847v2 e do código CRC bae3f950.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000705-20.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARCIO ROSETTI DE CASTRO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335848v2 e do código CRC 59e56562.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0038501-08.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GRACIELLE AGRIZI FRISSO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. TESE
FIRMADA PELA TNU (TEMA 160). SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de devolução dos valores retidos a título de imposto de renda incidente
sobre o auxílio alimentação.

Sustenta a recorrente que a sentença baseou-se em recente entendimento da TNU sobre o
tema, entendimento esse que ainda não é definitivo e tampouco possui efeito vinculante,
contrariando a Súmula 23 da TRU da 2ª Região, bem como o entendimento do STJ em
diversos julgados acerca do tema, nos quais reconhece a natureza indenizatória do auxílio-
almoço.

Ao julgar o Tema 160, em recurso representativo de controvérsia (PUIL 0123505-
30.2015.4.02.5167/RJ), a Turma Nacional de Uniformização, em 25/10/2017, fixou a tese de
que o auxílio-almoço ou auxílio-alimentação pago em pecúnia a empregado celetista possui
natureza remuneratória, estando sujeito, portanto, à incidência do Imposto sobre a Renda.
O acórdão possui a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
AUXÍLIO-ALMOÇO/AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. EMPREGADO
CELETISTA. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JULGADO COMO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, NOS TERMOS DO ART. 17, VII, DO RITNU.

(PEDILEF 01235053020154025167, FERNANDO MOREIRA GONCALVES - TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.)

O acórdão não transitou em julgado, tendo sido rejeitados embargos de declaração em
26/10/2018 e remetidos os autos ao STJ em 03/04/2019, em razão de pedido de uniformização
de jurisprudência suscitado pela parte autora, o que não constitui óbice à aplicação da tese, eis
que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de é desnecessário
aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso
Repetitivo ou de Repercussão Geral (EDcl no AgRg no REsp 1457826/PR; DJe 20/03/2018).

A Súmula 23 da TRU da 2ª Região, segundo a qual não incide imposto de renda sobre a
parcela remuneratória denominada auxílio–almoço, nos termos do artigo 6º, inciso I, da Lei
nº 7.713/88, foi editada em 2016 (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da
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2ª Região em 30/08/2016, pp. 108/109), anteriormente à fixação da referida tese pela TNU,
restando, portanto, superada.

Vencida a recorrente, impõe-se a sua condenação em custas e honorários advocatícios, os
quais arbitro em 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98,
§ 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro.

 

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
DA UNIÃO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332687v6 e do código CRC 8fdd989c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0038501-08.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GRACIELLE AGRIZI FRISSO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA UNIÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332688v2 e do código CRC 020f86fc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000676-52.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO ESPINDOLA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
LEVANTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de liberação do saldo existente em suas contas vinculadas de FGTS e
PIS, em razão de sua esposa ser portadora de artrite reumatóide.

Alega a recorrente o que segue:

(...)

Quando uma pessoa portadora de uma doença degenerativa, devidamente comprovada pelos
documentos acostados nos autos, recorre ao judiciário para a concessão de alvará (de um
dinheiro que lhe pertence) para ajudá-la no tratamento da saúde, o que se presume no mínimo
é a necessidade.

Além disso, verifica-se através do laudo médico que a esposa do autor: “Necessita de retornos
frequentes para acompanhamento de sua doença. Sem previsão de alta”.

O excelentíssimo juiz não levou em consideração que a doença está controlada justamente
pelo tratamento que faz e fará para o resto da vida.

Na sentença combatida, o magistrado informou não haver demonstrado a utilização do saldo
para mantença de sua família,

No mesmo sentido, sobre a fundamentação de que os exames estão dentro da normalidade,
tem-se que ainda que a doença esteja controlada, trata-se de uma doença degenerativa,
justamente controlada pelo tratamento que será realizado por toda a vida.

Veja que em sede de contestação, a própria requerente não adentrou no mérito da doença,
dizendo tão somente que a doença não estava no rol para a concessão do FGTS. 

A sentença está assim fundamentada:

(...)

Firmado, pois, o entendimento de que o rol do art. 20 não é taxativo, bem como de que, em
atendimento aos princípios constitucionais e aos fins sociais a que a lei se destina, deve-se
assegurar o direito constitucional do cidadão à vida e à saúde, autorizando-se a liberação do
saldo de FGTS em casos de enfermidade grave do fundista ou de seus familiares, ainda que
não prevista de forma expressa na Lei n. 8.036/1990, passa-se à análise do caso concreto.
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In casu, sustenta o autor que sua esposa, senhora Kátia Cristina Rosa dos Santos é portadora
de artrite reumatóide, em razão disso, apresenta quadro de dores e dificuldades de locomoção
e movimentação, o que a impossibilita de trabalhar.

Analisando a documentação carreada aos autos, verifico que a parte autora colacionou
exames médicos (evento 1), na sua grande maioria dentro da normalidade e, também, laudo
médico relatando ser a autora portadora de artralgia de tornozelo direito, em tratamento
medicamentoso, evoluindo com bom controle da dor.

Ademais, tampouco restou demonstrada a necessidade do trabalhador utilizar o montante
depositado em sua conta vinculada para prover a sua mantença e de seus dependentes. Assim,
a improcedência do pedido é medida que se impõe.

 

A partir da leitura do laudo médico acostado aos autos (ev.1, p.21), restou
comprovado que a sra. Kátia (esposa do autor) sofre de artrite reumatóide. É notório que se
trata de uma doença crônica, de modo que requererá cuidados médicos ao longo da vida.
Contudo, o laudo médico acostado não demonstra haver atualmente um quadro de gravidade.
Nessa linha, o fato de o médico indicar, no referido laudo, que não há previsão de alta, não é
bastante para indicar, objetivamente, que o estágio atual da doença é grave.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/95).

Condeno o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298664v7 e do código CRC 93847e95.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000676-52.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO ESPINDOLA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298665v2 e do código CRC 8ca0bbc6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0023730-34.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: DIOGO VIEIRA SANTANA (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO -
DPU. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE em face do acórdão que negou provimento ao recurso
inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a providenciar meios para
“informar” à Caixa Econômica Federal de que a mesma está autorizada a pactuar os aditivos
necessários com o autor - em seu contrato de FIES - e, a seguir, transferir o numerário
correspondente à Multivix, bem como condenou o recorrente vencido em honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em erro material ao condená-lo em
honorários advocatícios, eis que o autor está representado pela Defensoria Pública da União -
DPU, contrariamente ao entendimento da Súmula 421 do STJ.

Assiste razão ao embargante. O acórdão embargado não considerou o fato de
que o autor se fez representar pela DPU.

Alica-se ao caso o entendimento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça
(Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença).

Vale ressaltar que um dos precedentes que deram origem à Súmula 421 do STJ é
o AgRg no REsp 1028463/RJ, agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial
interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, autarquia
estadual, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Pública.

É de se reconhecer, portanto, que o entendimento da Corte Superior, que restou
sumulado com referência expressa apenas à atuação contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença a defensoria pública, estende-se aos casos em que esta atua contra
pessoa jurídica de direito público que pertença à mesma fazenda pública.

Esse entendimento tem sido reiterado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, como se constata em diversos julgados, inclusive o proferido em 2011, em recurso
especial representativo de controvérsia repetitiva, que tem a seguinte ementa:
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra
a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua
contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o
pagamento de honorários advocatícios. (g.n)

(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em
16/02/2011, DJe 12/04/2011)

A Corte Superior continua aplicando a Súmula 421 mesmo após as
emendas constitucionais mencionadas nos presentes embargos, como se pode constatar,
a exemplo, nos seguintes julgados: AgInt no REsp 1383669/PB (DJe 18/08/2017); REsp
nº 1.748.668 - PR (DJe 25/09/2018).

É certo que, após ter reconhecido a ausência de repercussão geral de questão
constitucional atinente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública (tema 134 da repercussão geral), o Supremo Tribunal reviu esse
entendimento em 03/08/2018, ao apreciar o RE 1.140.005 (Tema 1002), reconheceu a
existência de repercussão geral da matéria, no sentido de que constitui questão
constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários
advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.

Contudo, o mérito da questão ainda não foi examinado pelo STF, não havendo
razão para deixar de aplicar a tese fixada pelo STJ.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO para, sanando o erro material reconhecido, excluir do acórdão
embargado a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341004v2 e do código CRC fb3afe51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0023730-34.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: DIOGO VIEIRA SANTANA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando o erro material
reconhecido, excluir do acórdão embargado a condenação do recorrente vencido em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341005v2 e do código CRC a1147f34.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000071-72.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DARIO MOURA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas
após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade após a respectiva concessão. Alega o
recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma,
julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a
maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável
entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas
em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-RS, j.
18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000302469v2 e do código CRC 327645d3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000071-72.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DARIO MOURA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000302470v2 e do código CRC 25e997c9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 423

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 95/475

5010258-91.2018.4.02.5001 500000340994 .V2 JES10621© JES10621

RECURSO CÍVEL Nº 5010258-91.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELZA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO - DPU. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União -
DPU em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela União,
mantendo a sentença que julgou procedente o pedido e a condenou a restabelecer/manter, em
favor da autora, o benefício de pensão por morte aqui discutido, bem como à obrigação de
pagar à autora as parcelas retroativas e não pagas desde a cessação indevida do benefício até a
sua efetiva restauração.

Alega, para fins de prequestionamento, serem devidos honorários de
sucumbência em favor da Defensoria Pública da União por força das Emendas
Constitucionais 74/2013 e 80/2014, que lhe conferiram autonomia administrativa e
orçamentária em relação à União. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Rescisória nº 1937/DF, no Plenário, condenou, à unanimidade, a União ao pagamento
de honorários advocatícios ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública da União,
confirmando a tese de que a instituição não mais pertence à mesma pessoa jurídica de direito
público que a União e suas autarquias e fundações. Menciona violação aos argios 5º, XXXV,
LIV e LV; e 93, IX, da CF/88.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, constantes
do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

O acórdão embargado deixou de condenar a recorrente vencida em honorários
advocatícios.

Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula 421 do Superior Tribunal de
Justiça (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença).
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Vale ressaltar que um dos precedentes que deram origem à Súmula 421 do STJ é
o AgRg no REsp 1028463/RJ, agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial
interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, autarquia
estadual, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Pública.

É de se reconhecer, portanto, que o entendimento da Corte Superior, que restou
sumulado com referência expressa apenas à atuação contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença a defensoria pública, estende-se aos casos em que esta atua contra
pessoa jurídica de direito público que pertença à mesma fazenda pública.

Esse entendimento tem sido reiterado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, como se constata em diversos julgados, inclusive o proferido em 2011, em recurso
especial representativo de controvérsia repetitiva, que tem a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra
a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua
contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o
pagamento de honorários advocatícios. (g.n)

(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em
16/02/2011, DJe 12/04/2011)

A Corte Superior continua aplicando a Súmula 421 mesmo após as
emendas constitucionais mencionadas nos presentes embargos, como se pode constatar,
a exemplo, nos seguintes julgados: AgInt no REsp 1383669/PB (DJe 18/08/2017); REsp
nº 1.748.668 - PR (DJe 25/09/2018).

É certo que, após ter reconhecido a ausência de repercussão geral de questão
constitucional atinente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública (tema 134 da repercussão geral), o Supremo Tribunal reviu esse
entendimento em 03/08/2018, ao apreciar o RE 1.140.005 (Tema 1002), reconheceu a
existência de repercussão geral da matéria, no sentido de que constitui questão
constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários
advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.

Contudo, o mérito da questão ainda não foi examinado pelo STF, não havendo
razão para deixar de aplicar a tese fixada pelo STJ.
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Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340994v2 e do código CRC 62bce6f9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5010258-91.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELZA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340995v2 e do código CRC e84446af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000834-13.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLOVIS THOM HOLZ (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO EM
PARTE: SENTENÇA reformada APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DA DIB.

I. Relatório.

 Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS e por CLOVIS THOM HOLZ  em face da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para (i) rejeitar o pedido de concessão do benefício
de pensão por morte em relação ao pai do autor e (ii) condenar o INSS a conceder benefício
de pensão por morte, tendo como instituidora a mãe do autor, com DIB em 30/4/2013. 

Em sua peça recursal, sustenta o INSS que o autor completou 21 anos de idade
em 14/5/79 e sua invalidez teve início em 01/08/79, quando passou a receber aposentadoria
por invalidez, portanto ao completar 21 anos perdeu a qualidade de dependente. Sustenta que
o autor recebe aposentadoria por invalidez desde 1979, ou seja, possui renda própria, pelo que
não era economicamente dependente de sua mãe. Aduz, ainda, que o pedido na petição inicial
foi expresso no sentido de que a pensão por morte deveria ser concedida desde o
requerimento administrativo, razão pela qual é nula a sentença no ponto em que concedeu o
benefício desde a data do óbito em 2013, devendo ser fixado o termo inicial das parcelas
vencidas na data do requerimento administrativo, em 26/2/18.

O autor sustenta que a pretensão de nova perícia visava o esclarecimento da
existência ou não de incapacidade em data anterior ao óbito do genitor, em 24/12/78, eis que
o autor recebe aposentadoria por invalidez desde 1/8/79. Alega que a perita limitou-se a
analisar o acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido em 2016, desconsiderando que o mesmo
possui cifose, patologia anterior ao AVC, e que deu causa à aposentadoria por invalidez, de
forma que fixou a data de início da incapacidade com base no AVC. Salienta que a invalidez
se deu em decorrência de deficiência grave (deformidades congênitas da coluna vertebral)
que apresentou evolução considerável na adolescência que comprometia o seu labor como
trabalhador rural. Requer a concessão de pensão por morte em razão do óbito do pai do autor.

Eis o teor da sentença:

CLOVIS THOM HOLZ moveu ação pelo rito sumaríssimo em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de pensão por morte,
de seus genitores, na condição de inválido.
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...

No caso apresentado aos autos, à pensão foi requerida por filho maior de 21 anos na condição
de inválido (art. 16, inciso I, da Lei nº 8.213/91), sendo essa a principal tese sobre a qual
rebatem as partes.

Feitas essas considerações, passo a analisar a invalidez alegada pela parte autora.

Inicialmente, importante esclarecer que embora o processo administrativo referente ao NB
21/184.127.310-1 tenha sido registrado constando apenas o requerimento em relação ao pai,
em vez de ambos os genitores do autor, consta, na petição de fls. 7/11 de evento 1, doc 6
apresentada à autarquia, pleito em nome de ambos. Desta feita, pertinente a irresignação
manifestada pela parte autora, posto que o INSS devesse ter analisado a demanda também em
relação à genitora.

Pois bem, passando à análise do caso, verifico que a perícia judicial realizada no dia
03/10/2018 (evento 18, documento 1) foi conclusiva em atestar que: “Conforme avaliação
pericial a parte Autora possui as patologias descritas acima e apresenta incapacidade para
suas atividades laborativas, pois há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que
cheguem a impedir tal trabalho.”.

No entanto, em resposta ao quesito nº 9 apresentado pelo juízo, a perita afirmou que a
incapacidade teve início apenas em 09/06/2016, portanto, após a morte de ambos os genitores
do autor.

Intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial argumentando que o autor já é
aposentado por invalidez desde 01/08/1979, portanto o objetivo da perita deveria demonstrar
se ele tinha ou não incapacidade anterior a essa data.

Quanto ao pedido de designação de nova perícia, entendo por desnecessária tal determinação,
uma vez que não é dado ao juiz, por conta da irresignação autoral, determinar que se realizem
sucessivas perícias até que se chegue a um resultado satisfatório à pretensão da parte
demandante. Isso porque a perita já analisou os documentos apresentados pela parte autora,
os quais só foram capazes de demonstrar incapacidade a partir da data fixada.

Nesse sentido, já decidiu nosso Egrégio Regional, no julgamento da Apelação Cível nº
200651110008649, de que foi Relator o eminente Des. Fed. Aluisio Gonçalves:

...

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo prestado
compromisso de bem desempenhar o encargo, merecendo a confiança do juiz, ou seja, há
presunção de legitimidade dos laudos oficiais em face dos laudos particulares.

Nessas matérias que envolvem invalidez, o juiz deve, e na prática é o que se observa,
considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza técnica do
exame.
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Desse modo, não se restou comprovada a existência de invalidez anterior ao óbito do pai do
autor, requisito obrigatório para a concessão do benefício de pensão por morte para maior de
21 anos. Logo, entendo que a parte NÃO faz jus ao benefício de pensão por morte em relação
ao pai.

Em relação ao requerimento referente à genitora, não é possível ignorar o fato de que o INSS
já reconheceu a invalidez do autor em 01/08/1979, quando o concedeu aposentadoria.

Dessa forma, embora a perícia fixe data do início da incapacidade posterior ao óbito da mãe
do autor, entendo que não há motivos para negar a pretensão do autor em ralação à mãe.

Ademais, dado o longo período entre a concessão da aposentadoria e a realização da perícia
judicial, bem como a recente data dos laudos apresentados à perita, os quais basearam a sua
conclusão, é plausível concluir que seu entendimento está prejudicado pela falta de
documentação contemporânea ao início da incapacidade que motivou a aposentadoria por
invalidez, permitindo sua desconsideração.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 74 da Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE os pedido para:

Rejeitar o pedido de pensão por morte em relação ao pai do autor

Condenar o réu a restabelecer o pagamento do benefício de pensão ao autor. Fixo a data do
início do benefício (DIB) em 30/04/2013 (data do óbito), e o início do pagamento (DIP) na
data da prolação desta sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

...

P.R.I.

 

II. Fundamentação.

II.1. Recurso do autor

Tem razão o autor quanto à análise equivocada da perita do juízo a respeito da
fixação da data de início da incapacidade (DII) decorrente da cifose. 

O laudo da perícia, lançado no Evento 18, aponta o diagnóstico de acidente
vascular cerebral e de cifose, entretanto, a expert fixou a DII do AVC, omitindo-se quanto ao
termo inicial da incapacidade da cifose. Ocorre que a DII que se buscava com o exame
pericial era justamente da cifose que acomete o autor, a fim de se verificar se havia invalidez
ao tempo do óbito do seu genitor, em 24/12/1978.

Segundo a perita do juízo:
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a cifose é uma deformidade muito frequente na infância e adolescência, caracterizada pelo
aumento do ângulo de uma das curvaturas fisiológicas da coluna. Ocorre na região do tórax, e
faz com que a parte superior das costas pareça mais arredondada que o normal: é a famosa
“corcunda”. A etiologia é desconhecida, havendo poucos estudos sobre a patogenia deste
problema. O diagnóstico e tratamento precoces dos pacientes com dorso curvo produzem uma
correção satisfatória da deformidade. (Referência bibliográfica: Natour, Jamil. Coluna
vertebral: conceitos básicos, 2 Ed, São Paulo. Etcetera)

Nota-se que o autor, que era trabalhador rural, foi aposentado por invalidez em 01/08/1979,
aos 21 anos de idade, em decorrência da cifose. É incontroverso, então, que desde tal data o
autor seja inválido. O que se pretende é saber se o autor era inválido 8 (oito) meses antes
desta data, quando o pai foi a óbito, mais precisamente em 24/12/1978.

A natureza congênita da doença não é dado suficiente para concluir que o autor encontrava-se
inválido quando o pai faleceu. Supõe-se que o autor teve capacidade laborativa e, de fato,
trabalhou; tanto assim o é que veio a ser aposentado por invalidez.

Não há nos autos comprovação de que a incapacidade se instalara antes do óbito do pai do
autor (antes de 24/12/78).

Logo, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

II.2. Recurso do INSS.

O Juízo a quo condenou o réu a pagar ao autor pensão em decorrência do óbito de sua mãe.

A mãe do autor era aposentada desde 23/9/2002, também com um salário mínimo, e recebia
pensão por morte de um salário mínimo (cujo instituidor era o pai do autor, falecido em
1978), ao tempo do seu óbito (2013).

A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU firmou duas teses para as
hipóteses de filho maior de idade que se torna inválido antes do falecimento do genitor e,
nessa condição, requer pensão por morte. São elas: “... (i) o filho que se torna inválido após a
maioridade ou emancipação, mas antes do óbito dos genitores pode ser considerado
dependente para fins previdenciários; (ii) essa presunção da dependência econômica é
relativa.” (TNU. PEDILEF 50442434920114047100. Fonte DOU de 10/01/2014)

A sentença está de acordo com a primeira premissa fincada pela TNU – a de que o filho que
se torna inválido após a maioridade pode ser considerado dependente para fins
previdenciários -, razão pela qual o autor faz jus à pensão por morte concedida.

Em suma: quando a mãe do autor faleceu - 2013 - o grupo familiar (o autor e sua mãe)
contava com renda de 3 salários mínimos: o autor recebia aposentadoria por invalidez, ao
passo que sua mãe recebia uma aposentadoria e a pensão decorrente do falecimento de seu
marido, ocorrido em 24/12/1978.

É inviável encampar a tese de que não havia dependência econômica, visto que eram 3
benefícios revertidos em favor de duas pessoas (o autor e sua mãe) e, para além disso, tratava-
se de benefícios de valor igual.
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Diversa seria a conclusão se, por exemplo, o benefício do autor tivesse valor
significativamente mais elevado do que o de sua mãe.

Nessa linha, visto que o autor padecia de, longa data (desde 1979) de uma patologia
incapacitante; e que a renda recebida por ele equivalia à metade do rendimento obtido por sua
falecida mãe (aposentadoria e pensão por morte, cada uma no valor de 1 salário mínimo);
entendo que restou configurada a dependência econômica.

Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

A DIB, contudo, deve ser fixada na DER, pelas razões expostas pelo INSS no recurso.

III. Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de custas e
em honorários, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95).
Contudo, a exigibilidade do pagamento fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para fixar a DIB da pensão
(instituidora: mãe do autor) na DER, ou seja, em 26/02/2018. Quanto ao réu, sem
condenação em honorários advocatícios e custas, visto que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340590v39 e do código CRC c806dead.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5000834-13.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLOVIS THOM HOLZ (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 12 de novembro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340591v2 e do código CRC d5cec642.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 425

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 105/475

5003162-22.2018.4.02.5002 500000337668 .V6 JES10672© JES10672

RECURSO CÍVEL Nº 5003162-22.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE DE JESUS SENHORELO (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  PENSÃO POR
MORTE. CÔNJUGE DIVORCIADA COM DEPENDÊNCIA CONOMICA
COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947. PENDÊNCIA DE MODULAÇÃO
DOS EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a
conceder à parte autora benefício de pensão por morte. Fixou que os juros moratórios devem
ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei
nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-
e. O INSS sustenta que a recorrida e o falecido se divorciaram no ano de 2012 e não há prova
do recebimento de pensão alimentícia no nome da autora ou de substancial ajuda financeira
informal para a manutenção do lar até a data do óbito. Pretende, ainda, que esta TR-ES altere
o critério de correção do débito fixado na sentença, para que incida integralmente o art. 1º-F
da Lei nº 9.494/1997 até 20/09/2017, data do julgamento do RE 870.947.

A sentença está assim fundamentada:

I - RELATÓRIO

Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II – FUNDAMENTAÇÃO

Os requisitos para a concessão da pensão por morte vêm elencados no art. 74 da Lei 8.213/91:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de
1997)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído
pela Lei nº 9.528, de 1997)

III- da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
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Por sua vez, o art. 16 do mesmo diploma legal conceitua dependente, para fins de obtenção do
benefício:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

 I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

 II - os pais;

      (...)

  § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada.

Fazendo-se uma análise conjunta dos dispositivos, conclui-se que a pensão é devida sempre
que houver: a) falecimento; b) que o falecido seja segurado da previdência social; c) que
exista um dependente vivo à época do seu falecimento.

Como se vê dos documentos que instruem a petição inicial, o falecido detinha qualidade de
segurado da previdência social, sendo o pedido de concessão administrativa do benefício
indeferido por falta de demonstração de “recebimento de ajuda financeira do instituidor”.

A separação do casal não necessariamente retira do ex-cônjuge a qualidade de dependente
para fins previdenciários. Enquanto se mantém a sociedade conjugal, a dependência
econômica do cônjuge em relação ao segurado é presumida, independendo de prova (artigo
16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Não obstante, o cônjuge separado precisa comprovar
concretamente a dependência econômica para manter a qualidade de dependente para fins
previdenciários. A dependência econômica não pode ser presumida.

A jurisprudência é flexível, admitindo que o cônjuge separado de fato tenha direito à pensão
por morte mesmo sem formalmente receber pensão alimentícia, desde que comprove a
necessidade financeira após a ruptura da sociedade conjugal.

A prova oral foi bastante convincente.

As três testemunhas ouvidas pelo juízo foram unânimes em confirmar que a autora
mantinha dependência econômica do Senhor Paulo Sérgio Senhorelo, conforme se verifica
dos vídeos anexados ao processo.

Restou claro que a autora era constantemente agredida pelo ex-marido e que, mesmo após a
separação, continuava sendo agredida verbal e fisicamente, recebendo inclusive ameaças de
morte. A requerente era vigiada e o ex-marido a impedia até mesmo de sair de casa, ainda
que fosse para trabalhar.

Sendo assim, a autora tornou-se completamente dependente economicamente do Sr. Paulo
Sérgio, e após a separação passou a sobreviver exclusivamente do dinheiro pago por ele a
título de pensão alimentícia para o filho menor do casal. Era o Senhor Paulo Sérgio que
mantinha a casa da requerente.

Em síntese, as testemunhas demonstraram segurança e harmonia nos depoimentos,
corroborando a tese da autora de dependência econômica do Senhor Paulo Sérgio Senhorelo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 426



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 107/475

5003162-22.2018.4.02.5002 500000337668 .V6 JES10672© JES10672

 Não há dúvidas de que os valores destinados a autora pelo falecido eram de fundamental
importância para sua subsistência. Assim, ainda que o casal não estivesse convivendo de fato,
resta comprovada a dependência econômica da autora em relação ao falecido, o que legitima
o deferimento do benefício de pensão.

A autora merece a procedência do pedido.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e pagamento
dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício pensão por morte à autora – instituidor
PAULO SÉRGIO SENHORELO, reconhecendo a dependência econômica –, com DIB
em 14/02/2018, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos termos
do art. 487, I do Código de Processo Civil.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o deferimento de medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 dias, sob
pena de multa diária de 500 reais, revertida à autora.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

PRI

De fato a pensão alimentícia fixada no processo de divórcio era em favor do filho menor do
casal, consoante se verifica do despacho no evento 1 - OUT4 - fl. 13.

Entretanto, o contexto probatório, especialmente a prova testemunhal revelou a existência de
quadro de violência doméstica, em que a autora era dependente economicamente do falecido,
mesmo após o divórcio.

O caso se subsume à Súmula 336 do STJ: A mulher que renunciou aos alimentos na
separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada
a necessidade econômica superveniente.

Assim sendo, a autora faz jus à pensão por morte.

CORREÇÃO MONETÁRIA
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).
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Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para alterar o critério de correção monetária fixado na sentença, nos termos
explicitados neste voto.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337668v6 e do código CRC 4f0e0574.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5003162-22.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE DE JESUS SENHORELO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para alterar o critério de correção
monetária fixado na sentença, nos termos explicitados neste voto, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337669v2 e do código CRC b06aef80.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000777-67.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANILCA GOMES DA CONCEICAO (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR
MORTE. SENTENÇA TRABALHISTA CONDENATÓRIA.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de pensão por morte. 

Alega em suas razões que: (i) o falecido sr. ROBERTO GOMES DA
CONCEIÇÃO perdera a qualidade de segurado antes do óbito, visto que: (a) sua última
contribuição ocorreu em 04/2012; (b) o suposto vínculo empregatício entre o falecido e o
reclamado no período de 10/01/2015 a 08/08/2016 não pode ser computado para fins
previdenciários antes a ausência de prova material eficaz; (ii) aplicação da TR até o
julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, e após o INPC; (iii) ausência de razoabilidade na
prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida
oportunidade para que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente.

A sentença está assim fundamentada:

"... O cerne da demanda cinge-se na comprovação da qualidade de segurado do pretenso
instituidor da pensão por morte, motivo do indeferimento administrativo.

Pois bem.

O falecimento ocorreu em 09/08/2016, sendo comprovado por meio da certidão de óbito
constante no Evento 1, CERTOBT3.

Alega a parte autora que, levando-se em conta o vínculo empregatício no período de
10/01/2015 e 08/08/2016 – reconhecido mediante Sentença transitada em julgado proferida
nos autos de Reclamação Trabalhista -, o falecido detinha qualidade de segurado.

Da análise detida dos autos, verifico que a Sentença trabalhista prolatada possui natureza
condenatória, tendo como base os depoimentos tomados e documentos apresentados naquela
ocasião. Assim sendo, tomo como prova emprestada os termos do referido decisum e, por
conseguinte, reconheço o período de labor do pretenso instituidor.

Nesse prisma, vale consignar o seguinte aresto:
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PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO DO AUTOR. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE
BENEFÍCIO COM BASE EM ACRÉSCIMO SALARIAL FIXADO EM
SENTENÇA TRABALHISTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Quanto à prova utilizada,
esta obtida de processo trabalhista, embora, habitualmente a mesma seja produzida dentro dos
autos onde os fatos foram alegados, é possível, a utilização de prova obtida em outro processo,
fenômeno processual denominado "prova emprestada", e em matéria previdenciária, a mesma
é válida para a comprovação do tempo de trabalho realizado, questão que se deu em outros
julgados da mesma matéria. (TRF-2ª Região, Primeira Turma Especializada, Processo
200351015288911, AC - 363044, Relator(a): Juiz Federal Convocado Marcello Ferreira de
Souza Granado, Fonte: DJU - Data: 10/07/2009 - Página: 139). II. No que concerne ao
cômputo do respectivo tempo de trabalho desempenhado, acompanho o posicionamento
exposto no julgamento da apelação civil 283425, da Relatoria do MM. Juiz Federal
Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (TRF - 2ª Reg; Primeira Turma
Especializada, Fonte: DJU, Data: 17/07/2009, pág: 82), qual seja, de que a decisão da Justiça
do Trabalho repercute nos ganhos do autor e, consequentemente, em sua contribuição para a
Previdência Social. Portanto, os salários-de-contribuição sofrem os efeitos da r.
decisão trabalhista, e estes influenciam o cálculo da renda mensal inicial. Ainda que o INSS
não tenha sido parte na reclamação trabalhista, o recolhimento compulsório das respectivas
contribuições previdenciárias deve, necessariamente, repercutir no cálculo da RMI da
aposentadoria do autor. Cabendo, inclusive, acrescentar que esta também é a posição do eg.
Superior Tribunal de Justiça (Quinta Turma, RESP - 720340, Relator: José Arnaldo da
Fonseca, Fonte: DJ, Data: 09/05/2005, PG:00472). (AC 201451011838940, Juiz Federal
Convocado GUSTAVO ARRUDA MACEDO, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA,
E-DJF2R - Data: 21/01/2019)

Portanto, considerando o período reconhecido na Sentença trabalhista, restou devidamente
comprovada a qualidade de segurado do instituidor no momento do seu óbito, caracterizando
o direito da parte autora ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Assim, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de pensão por morte desde a DER em 11/06/2018.

Dispositivo

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e pagamento dos
atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício pensão por morte à parte autora – instituidor
ROBERTO GOMES DA CONCEIÇÃO –, com DIB em 11/06/2018 (DER), e DIP na presente
data, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos termos do art. 487, I do Código de
Processo Civil.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o deferimento de medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei nº
10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 dias
corridos, sob pena de multa diária de 500 reais, revertida à autora.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
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Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

P.R.I. (Destacado)

 

2. Mérito.

2.1.  Sentença trabalhista que configura início de prova material.

Não se trata de sentença trabalhista homologatória de acordo, mas sim sentença
condenatória trabalhista, em que houve contraditório, reconhecimento parcial da prestação do
serviço pelo próprio reclamado, e ainda prova testemunhal.

Trata-se, portanto, de hipótese distinta daquela prevista na Súmula  31 da
TNU, segundo a qual “a anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista
homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários”. 

No presente caso, a sentença condenatória é início de prova material do vínculo
empregatício e deve ser considerado para fins previdenciários, eis que houve determinação de
anotação do vínculo na CTPS e de recolhimento de contribuições previdenciários, consoante
se observa do processo trabalhista acostado aos autos.

2.2.   A sentença proferida pelo juízo a quo incorreu em error in procedendo,
visto que tomou a sentença trabalhista como prova emprestada - e não como mero início de
prova material - e não houve, no Juízo federal, designação de audiência de instrução. Ocorre
que o INSS não apresentou, no recurso, a exposição dessa nulidade; e tampouco formulou
pedido de anulação. Não se cuida de matéria cognoscível de ofício. Um eventual provimento
do recurso com base em tal dado seria, evidentemente, extra petita.

Não se argumentou o equívoco em se acolher tal sentença trabalhista como
prova emprestada; ao revés, argumentou-se que a sentença trabalhista: (i) NÃO
estaria pautada em início de prova material; não teria qualquer eficácia probatória; e (iii) não
teria imposto ônus financeiro a Reclamada.

A argumentação recursal está equivocada, visto que a sentença trabalhista: (a)
condenou o reclamado a pagar o valor líquido R$ 6.999,52, sendo que o reclamado foi
condenado a pagar o recolhimento da parcela previdenciária de R$ 850,04  (ev.1-out6, p.4);
(b) houve oitiva de testemunha relativa à configuração de trabalho em horário extraordinário
(ev.1-out6, p. 2); (c) em suma: o caso NÃO tem relação com a súmula 31 da TNU, já que a
sentença trabalhista não homologou acordo, mas teve conteúdo condenatório.

2.3.   Nessas condições, com a ressalva pessoal acima explicitada, visto que há
prova suficiente da relação empregatícia reconhecida em sentença trabalhista que teve
conteúdo condenatório, a autora faz jus à concessão da pensão por morte.

3. DA CORREÇÃO MONETÁRIA
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a
possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do
artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base
nessa decisão definitiva (do STF).
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Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA
TUTELA

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida
ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide
a partir do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que
o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento
do benefício concedido administrativamente e o prazo de 60 dias previsto no art. 17 da Lei nº
10.259/2001 é para o pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante
requisição de pagamento, quando não for o caso de expedição de precatório.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua
incidência diária, (ii) ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida
antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo
a multa diária a 8,85% desse valor.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº
9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO para alterar o critério de correção monetária, nos termos
explicitados no presente voto-ementa, bem como para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o
valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336184v9 e do código CRC 7a75edee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000777-67.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANILCA GOMES DA CONCEICAO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para alterar o critério de correção
monetária, nos termos explicitados no presente voto-ementa, bem como para reduzir para R$
100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336185v2 e do código CRC 5ed8b1ca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5005464-27.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO KUTZ (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE RURAL. INSTITUIDORA
PERCEBIA BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DESDE 27.05.1988 POR INVALIDEZ.
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO.  SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E IMPROVIDO.

 

       Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de pensão por morte desde a DER em 27/05/2018. Em suas
razões recursais, alega, em síntese, a ausência de qualidade de segurada da instituidora, uma
vez que ela não se caracterizava como segurada especial, uma vez que não era “arrimo de
família”.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

O benefício da pensão por morte pressupõe o cumprimento dos seguintes
requisitos: a) a morte do instituidor; b) a manutenção da qualidade de segurado no momento
do óbito; c) a comprovação da qualidade dependente do beneficiário, e, ainda, d) quando
ascendentes, a prova da dependência econômica.

 

O óbito de Florinda Zager Kutz, ocorrido em 03/04/1999, está demonstrado por
meio da Certidão de Óbito acostada aos autos, sendo ademais fato incontroverso nos autos. O
autor era casado com a falecida, conforme Certidão de Casamento, presumindo-se, assim, a
dependência econômica em relação ao instituidor.

 

Á época do óbito, a instituidora estava em gozo de benefício assistencial, desde
27/05/1988, por ter sido considerada inválida.
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Outrossim, malgrado não haja qualquer informação ou documento médico que
aponte existência de incapacidade laboral que ensejasse a concessão do benefício de auxílio-
doença e/ou aposentadoria por invalidez, à época da concessão do benefício assistencial, a
incapacidade definitiva é presumida, tendo em vista que a própria autarquia previdenciária
reconheceu a condição da Autora.

 

Dessa forma, passa-se a análise da qualidade de segurada especial da
instituidora, nos termos da legislação de regência.

 

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

 

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

 

       Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de
carência, constam nos autos, a seguinte fundamentação da sentença, que acolho por seus
próprios fundamentos:

 

“(...) A prova do tempo de serviço rural, por sua vez, dar-se-á por meio de início
de prova material, complementado por prova testemunhal.

No caso, há nos autos início de prova material, corroborado por prova
testemunhal, aptos à comprovar a condição de trabalhadora rural da autora após a Lei
8.213/91.
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Os documentos em nome do cônjuge podem ser extensíveis à falecida. Logo, a
certidão de casamento, comprovante de endereço rural, escritura pública de compra e venda
de pequena propriedade agrícola; certificado de cadastro de imóvel rural; recibo de entrega de
ITR no nome do autor servem como indiciário da ligação do grupo familiar ao trabalho rural,
confirmados pelas testemunhas ouvidas em audiência, conforme segue depoimentos:

Testemunha Ervin Jastrow: nasceu em 1966; mora em Rio Possmoser; conhece
o autor desde a infância; Paulo foi casado com Florinda; Florinda trabalhava na roça, em
propriedade própria; Florinda quase não conseguia mexer as mãos; nos últimos dias de vida
ela precisava de muletas para andar; o casal tinha roça de café, milho e feijão; eles
trabalhavam sozinhos.

Testemunha Djalma Goerl: nasceu em 1966; mora em Alto Rio Possmoser;
conhece o autor desde 1977; Paulo foi casado com Florinda; Florinda trabalhava na roça antes
de casar, e continuou após o casamento; Florinda pegou uma doença degenerativa, mas
continuou trabalhando; no início, ela conseguia andar, mas depois ficou acamada pouco antes
de falecer; ela trabalhava em propriedade própria, com café, milho e feijão; antes dela perder
todo movimento, trabalhava normalmente.

Testemunha Arthur Schulz: nasceu em 1966; mora em Rio Possmoser; conhece
o autor há 40 anos; Paulo foi casado com Florinda; Florinda trabalhava na roça; Florinda
pegou uma doença; as mãos dela foram ficando tortas ao longo do tempo; mesmo com as
limitações, ela conseguia trabalhar; nos últimos dias de vida, ela ficou acamada; ela
trabalhava em propriedade própria, com café, milho e feijão; eles trabalhavam sozinhos.

A incapacidade foi reconhecida na época pelo próprio INSS ao conceder
benefício decorrente de invalidez.

Assim, possível a conversão do amparo previdenciário em aposentadoria por
invalidez/auxílio-doença, pois restou comprovado o exercício da atividade rural da falecida
após a Lei 8.213/91.

Ainda que a instituidora não tivesse condições de trabalhar até a data do óbito,
os elementos de provas acostados aos autos revelam que ela trabalhou no meio rurícola até
adoecer e mesmo após a concessão do amparo previdenciário, mantendo, dessa forma, a
qualidade de segurado até o óbito, pois lhe era devido a aposentadoria por invalidez/auxílio-
doença.

Comprovada a qualidade de segurada da esposa, o autor faz jus à concessão da
pensão por morte desde DER. (...)”

 

 

       No presente caso, observa-se que o labor rural prestado é anterior à
vigência da lei n.° 8.213/91. Não há, por outro lado, nenhum óbice a que a instituidora seja
considerada segurada como trabalhadora rural pelo trabalho rural exercido antes da edição da
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Lei n.° 8.213, ou anteriormente à vigência da Constituição de 1988. Isso porque o Decreto n.°
83.080/79 não foi recepcionado pela CF/88 em relação ao conceito de “arrimo de família”,
que limitava a concessão de aposentadoria rural somente a um “chefe” para cada grupo
familiar.

 

       Tal entendimento vem sendo adotado pela jurisprudência, como forma de
não permitir que as trabalhadoras rurais sejam prejudicadas pela legislação anterior, que
violava o princípio da igualdade entre homens e mulheres e a igualdade de direitos e deveres
da sociedade conjugal, ao restringir o conceito de chefe da unidade familiar somente a um dos
cônjuges – quase que exclusivamente o homem. Como exemplo, a ementa abaixo
colacionada:

 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
E PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR(A) RURAL. ATIVIDADE RURAL
COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. REQUISITO ETÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO EM DATA A  RECEPÇÃO
PELA CF/88. CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A). DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. TERMO
INICIAL. ÓBITO. LEI 9.528/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A antecipação de tutela é concedida
quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e
ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado
abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do
CPC). 2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material,
na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e
idade, o(a) segurado(a) tem direito aos benefícios pretendidos. 3. A "condição de chefe ou
arrimo de família não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, em face do que
dispõe o seu art. 226, § 5º" (AC n. 287-60.1999.4.01.4000/PI, TRF 1ª Região). 4. O fato de a
autora ter completado 55 (cinqüenta e cinco) anos em data anterior à vigência da Lei
8.213/91, não impede a concessão do benefício ora requerido, uma vez que, com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, restou assentado o entendimento de que as
mulheres, independentemente da condição de chefe ou arrimo da família, ou de recebimento,
pelo cônjuge ou companheiro de benefício previdenciário, possuem direito à percepção do
benefício de aposentadoria por idade (arts. 5º, inciso I, e 201, §7º, II, da Constituição Federal
de 1988). 5. A legislação ora vigente, qual seja, a Lei 8.213/91, é mais benéfica do que a
legislação anterior que regia a matéria, de modo que sua aplicação é devida, tendo em vista o
caráter social da prestação vindicada. 6. A concessão do benefício de aposentadoria por idade
rural subsume-se ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 7. "A pensão por morte será
devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da
data do óbito ou da decisão judicial, em caso de morte presumida" (Art. 74 da Lei 8.213/91,
em sua redação anterior à modificação introduzida pela Lei 9.528/97). 8. A dependência
econômica de cônjuge/companheiro(a) sobrevivente em relação ao(à) exsegurado(a) é
presumida (Lei 8.213/91, art. 16, § 4º).9. O benefício de aposentadoria por idade é devido a
partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência,
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a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91; STJ, 6ª Turma, AgRg no Resp
1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e
observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 10. Em relação à
pensão por morte, nas hipóteses em que o óbito do instituidor da pensão tiver ocorrido na
vigência da LC 11/71 c/c art. 8º da LC 16/73 (a partir de 26.05.1971) ou na vigência da
redação originária do art. 74 da Lei 8.213/91 (até 10.12.1997), o termo inicial do benefício
deve ser a data do óbito. Por outro lado, nos casos em que o óbito do instituidor da pensão
tiver ocorrido antes do advento da LC 11/71 (ou seja, antes de 26.05.1971), o termo inicial é
01.04.1987. Finalmente, nos casos em que o óbito do instituidor da pensão tiver ocorrido a
partir de 11.12.1997, o termo inicial do benefício deve ser: a) a data do óbito, quando
requerida a pensão por morte até trinta dias depois deste; b) a data do requerimento
administrativo e, na sua ausência, c) a data do ajuizamento da ação. Em qualquer caso, deverá
ser observada a prescrição qüinqüenal, vedada a reformatio in pejus e observados os estritos
limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 11. A correção monetária e os juros devem
incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 12. A verba honorária é devida
em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com
o artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 13.
Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do
art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.
Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por
força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça. 14. Apelação não provida e remessa oficial parcialmente provida. (AC
00058436220074014000, JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO
(CONV.), TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:20/02/2015 PAGINA:168.)(gn)

 

 

       Não há que se falar, outrossim, em impossibilidade de contagem do tempo
de atividade rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/91 para efeito de carência, haja vista a
inexistência de obrigatoriedade de recolhimento de contribuições quando se tratar de
benefício previdenciário requerido por segurado especial. Para este, basta a comprovação do
efetivo exercício de atividade rural correspondente à carência do benefício.

 

       Com efeito, pelas provas colhidas, restou comprovado que a instituidora
trabalhou na roça, por diversos anos, em regime de economia familiar. Nesse contexto, os
depoimentos prestados em Juízo convergem em um mesmo sentido, qual seja, o de afirmarm
que a instituidora laborou na condição de trabalhadora rural durante os períodos alegados.

 

       Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos
os elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudesse infirmá-la.
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       Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos
autos pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este
juízo ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e
afastadas na sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a
reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

 

Portanto, a instituidora possuía qualidade de segurado época da concessão do
benefício assistencial, ocorrido em 27.05.1988 sendo devido o benefício de pensão por morte.

 

Desta forma, nenhum reparo há a ser feito na sentença recorrida, que deve ser
integralmente mantida.

 

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso pelos motivos expostos, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de
origem.

 

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da condenação.

 

Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se
os autos ao juizado de origem.

 

 É como voto.

 

Voto por conhecer o Recurso Inominado do INSS e negar provimento a ele.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000299679v3 e do código CRC f00d3684.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/9/2019, às 12:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5005464-27.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO KUTZ (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal PABLO COELHO CHARLES GOMES, conhecer o Recurso Inominado do INSS e
negar provimento a ele.

Vitória, 17 de outubro de 2019.

RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Relatora do Acórdão
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RECURSO CÍVEL Nº 0017879-33.2016.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA MADALENA ALVES DA SILVA (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR
MORTE. CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. ROMPIMENTO
DA RELAÇÃO MATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA MADALENA ALVES
DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão
por morte. Alega em suas razões que a recorrente era casada com o falecido, conforme
comprova a certidão de casamento, e não consta dos autos nenhuma averbação de divórcio,
tampouco prova cabal de que o referido enlace tenha sido desfeito. Aduz que as testemunhas
confirmaram que o Sr. Antonio nunca se separou da recorrente, mas apenas foi obrigado a
deixar o lar conjugal devido às ameaças de morte recebidas pelos criminosos do bairro. Diz
ainda que o registro de "solteiro" na certidão de óbito não condiz com a realidade, pois é fruto
de afirmação equivocada e unilateral da declarante do óbito.

A sentença está assim fundamentada:

Cuida a espécie de ação previdenciária ajuizada por MARIA MADALENA ALVES DA SILVA,
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS E OUTRO, pleiteando a
concessão do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do seu cônjuge, Sr.
Antônio José Vieira do Nascimento.
Dispensado o relatório, conforme art. 38 da lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01.
Fundamento e Decido.
O benefício de pensão por morte foi requerido em 04/03/2016 (fl. 30), tendo sido indeferido
sob a alegação de que a autora não detinha a qualidade de dependente do falecido, uma vez
que não foi apresentada documentação autenticada que comprovasse a condição dependente
(certidão de casamento).
São requisitos indispensáveis à concessão da pensão por morte os seguintes: a) ocorrência do
falecimento; b) comprovação da qualidade de segurado do falecido; e c) demonstração,
pelo(s) beneficiário(s), da condição de dependente. 
A prova do falecimento se deu com a certidão de óbito de fls. 25. Sendo certo que o falecido
era segurado da Previdência Social no momento do óbito, uma vez que seu último vínculo
empregatício cessou em 26/03/2013 (fl. 18), tendo mantido a qualidade de segurado até
15/05/2014, data esta, posterior ao óbito, que ocorreu em 24/04/2014. Sendo assim, a questão
controversa se cinge à qualidade de dependente da Autora. 
Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, observa-se que a autora juntou aos
autos a Certidão de Casamento (fls. 24).
Foi realizada audiência neste Juízo, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos da
autora e de três testemunhas, os quais não foram convincentes no sentido de corroborar a tese
autoral.
A primeira testemunha (Sra. Laiara) demonstrou pouco conhecimento pessoal dos fatos,
inclusive afirmando, ao ser indagada pelo patrono do INSS, que soube que o falecido deixou o
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bairro porque a parte autora lhe falou. 
Ademais, os depoimentos das testemunhas divergiram do depoimento da autora em relação às
supostas visitas do falecido à autora no bairro onde estaria ameaçado de morte.
Além disso, sobre o estado civil de solteiro na certidão de óbito, a autora atribuiu o fato a
possível desavença com a tia do falecido, que declarou o óbito no cartório. Contudo, nenhuma
das testemunhas confirmou a suposta desavença da autora com a declarante do óbito,
tampouco a autora a arrolou como testemunha.
Nesse contexto, observo que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório
previsto no art. 373, I, do CPC, tampouco logrou êxito em infirmar a presunção de veracidade
do ato administrativo praticado pela autarquia ré, que indeferiu a concessão do benefício
requerido.
Dispositivo
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.
Defiro a gratuidade de justiça. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c
1° da Lei 10.259/2001). 
Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c 219 do
NCPC). 
Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo
de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF e nº 79 do
FOREJEF da 2ª Região, bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016.  
Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e
anotações de praxe. 
P.R.I.

 

A condição de dependente do cônjuge é presumida nos termos do art. 16, § 4º,
da Lei nº 8.213/1991, de forma que não há necessidade de qualquer outra prova para que
autor faça jus ao benefício de pensão por morte, além da certidão de casamento.

Trata-se, contudo, de presunção legal que pode ser afastada. 

A certidão de óbito se presta a declarar o óbito. O estado civil que nela consta é
decorrente de declaração verbal de quem declara o óbito. Tal declaração não pode se sobrepor
à certidão de casamento, cuja função é o próprio registro do estado civil da pessoa.

A informação de que o falecido era solteiro é indício de que poderia haver
separação de fato entre o casal. Caberia, portanto, ao INSS diligenciar tal fato. Poderia, por
exemplo, ter realizado pesquisa no local do último emprego do falecido para averiguar seu
real endereço e estado civil. 

Contudo, o INSS restringiu-se a diligenciar nos seguintes endereços: Rua
Oriente nº 95, Jardim Tropical, Carapina - Serra/ES (indicado na certidão de óbito) e Rua
Brauna nº 01, Vista da Serra II - Serra/ES (endereço declarado pela autora). 

A pesquisa realizada junto aos vizinhos, comércio local e outros no endereço
localizado na Rua Oriente nº 95, Jardim Tropical, Carapina - Serra/ES, ou seja, no endereço
indicado na certidão de óbito, apresenta a seguinte resposta: 
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REALIZANDO A PESQUISA, VERIFIQUEI QUE TRATA-SE DE RUA EXTENSA QUE
CIRCUNDA BOA PARTE DO BAIRRO, SENDO NÚMEROS IDENTIFICAÇÃO IMÓVEIS
TOTALMENTE DESENCONTRADOS. ENCONTREI CASA 94. NESTA NÃO CONSEGUIR
QUALQUER INFORMAÇÃO A RESPEITO DA SRA. MARIA MADALENA. PROCUREI
INFORMAÇÕES A RESPEITO DO SR. ANTONIO JOSÉ VIEIRA NASCIMENTO, SEM
SUCESSO.

Ora, esse era o endereço indicado pela tia do falecido na certidão de óbito, que
segundo a autora teria declarado tal endereço de má-fé.

Não consta o resultado da diligência supostamente realizada no endereço da
autora.

Entretanto, a autora alega que o falecido marido estava afastado do lar, em razão
de encontrar-se ameaçado de morte no bairro. Os depoimentos colhidos na audiência de
instrução e julgamento comprovam que a autora e o falecido esposo permaneceram casados,
mesmo durante o período em que o marido morou em localidade diversa, pela risco de morte
que a esposa e os filhos dela corriam caso morassem no mesmo endereço. 

Depoimento pessoal: que ele morava de aluguel no endereço que consta na certidão de óbito
(Rua Oriente, 95, Jardim Tropical); que ele teve uma desavença no bairro e precisou sair de
lá, porque ele mexia com carros e ficou devendo muito, uma quantia de 9 mil e como ele mexia
com muita coisa errada ele sempre estava fugindo do bairro; que o pessoal o ameaçou de
morte; que em abril de 2014 (época do falecimento) morava na Rua Braúna, Vista da Serra II;
que ele não podia ir no bairro; que estávamos juntos, mas ele não podia aparecer no bairro
porque era perigoso; que ele foi morar em Jardim Tropical, mas a gente estava junto; que a
convivência continuou; que eu continuei morando com meus filhos na Vista da Serra II; que a
gente vivia mais em Jardim Tropical do que em Vista da Serra II; que eu não podia sair da
minha casa por causa dos meus filhos; que nós não nos separamos; que em 2013 ele teve que
sair do bairro e morou em outros lugares até ele se estabelecer em Jardim Tropical; que a
minha residência era em Vista da Serra, mas eu o acompanhava em Jardim Tropical; que a
gente estava junto; mas ele não podia permanecer no bairro; que na noite em que aconteceu o
óbito, o primeiro endereço que encontraram no telefone dele foi o da tia dele e ela declarou o
óbito; que ela declarou que ele era solteiro porque ela não tinha dos documentos de casado
dele e ela não gostava de mim; que não teve filhos com ele; nunca nos separamos durante os
10 anos de casamento.

Testemunha Laiara Fernandes de Jesus: que conheceu o Sr. Antonio; que o falecido era
marido da autora; que o casal não se separou; que a autora morava num canto e o Sr. Antonio
noutro, porque ele devia; que ele morava em Jardim Tropical há mais ou menos uns 8 meses;
que ele sempre ia na casa dela; que eles eram marido e mulher, mas moravam separados;
quando ele frequentava o bairro; que se comportavam como marido e mulher.

Testemunha Marizete Souza Silva: que conheceu o Sr. Antonio; que era esposo dela; que foi
esposo dela até o falecimento; que ela morava em Vista da Serra II; que ele morou lá; que ao
tempo do falecimento o Sr. Antonio não morava lá porque havia feito coisa errada; que tinha
uns 4 anos antes de falecer que ele tinha mudado de lá; que ele se mudou de lá, mas continuou
frequentando a casa da autora; que ele sempre ia lá; que eles se comportavam como marido e
mulher; que ele mexia com carro, então se ele continuasse na casa dela, podiam encontrá-lo e
matar ele e ela; que ela também ia à casa dele.

Testemunha Mauro Aparecida de Souza: que conheceu o Sr. Antonio; que era esposo da
autora; que foi esposo dela até o óbito; que a autora morava em Vista da Serra II; que o Sr.
Antonio já morou lá; que ele teve problema lá e por isso teve que se afastar do bairro; que não
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sabe o tempo em que ele ficou afastado, cerca de 4 ou 5 meses, mais ou menos; que não sabe
ao certo o local, mas era Jardim Tropical; que nesse período em que ele se ausentou do bairro
eles continuaram casados; que ele saiu de lá apenas porque ele tinha problemas; que o
falecido fazia umas negociatas de carro e havia comentário que ele estava ameaçado de
morte; que ele ia no bairro na casa da autora, apesar de estar ameaçado de morte.

Neste contexto, entendo que não restou comprovada a separação de fato do
casal, pelo que prevalece a presunção legal da certidão de casamento.

A autora faz jus à concessão do benefício de pensão por morte vitalícia desde a
data do requerimento administrativo, em 04/03/2016 (fl. 30), eis que formulado mais de 30
dias após a data do óbito, ocorrido em 27/04/2014 (Evento 1 - OUT8 - fl. 1).

Considerando o caráter alimentar do benefício, concedo a tutela provisória
para determinar a implantação da pensão por morte no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
intimação deste acórdão.

Sem custas e honorários, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder à parte autora
benefício de pensão por morte, desde a DER, em 04/03/2016, bem como a pagar os
valores atrasados acrescidos de juros de mora e correção monetária. CONCEDO  A
TUTELA PROVISÓRIA para determinar a implantação do benefício. Intime-se a
APSDJ, com urgência.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000289340v34 e do código CRC f8baaf60.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0017879-33.2016.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA MADALENA ALVES DA SILVA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reformar a sentença e condenar o INSS
a conceder à parte autora benefício de pensão por morte, desde a DER, em 04/03/2016, bem
como a pagar os valores atrasados acrescidos de juros de mora e correção monetária.
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar a implantação do benefício. Intime-
se a APSDJ, com urgência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000289341v2 e do código CRC a9a44a52.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0021771-28.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SILVANA DE ABREU (AUTOR)

RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA BATISTA (RÉU)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR
MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por SILVANA DE ABREU em face de
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. A recorrente
sustenta que conviveu em regime de união estável com o ex-companheiro falecido, Sr.
Antonio Américo Batista, por dezessete anos, o que, alega, estaria comprovado por diversos
documentos.

Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS à concessão de pensão por morte
desde a data do óbito (NB 157.645.189-2, DER 26/10/2016). 

A autora alegou que viveu em união estável com Antônio Américo Batista por
aproximadamente 17 anos até a data do seu falecimento, em 06/05/2012 (evento 16, OUT14).
Disse que desconhecia o fato de ele ser casado (evento 3, OUT1, fl. 2).

Antônio Américo Batista era formalmente casado com Ana Maria da Silva Batista desde
01/02/1973. Não há na certidão de casamento averbação de separação ou divórcio do casal
(evento 60, OUT39, fl. 4). O benefício vem sendo pago à esposa desde a data do óbito (evento
22, OUT17, fl. 7).

A companheira é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, na condição de
dependente da segurado (art. 16, I, da Lei nº 8.213/91). Considera-se companheiro a pessoa
que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado (art. 16, § 3º, da Lei nº 8.213/91).
E por união estável se considera “a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem
e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família".

A união estável pode ser demonstrada com prova exclusivamente testemunhal. A lei só exige
início de prova material para comprovação de tempo de serviço (art. 55, § 2º, da Lei nº
8.213/91), e não para evidenciar a qualidade de dependente para fins previdenciários.
Questão pacificada na Súmula nº 63 da Turma Nacional de Uniformização: “A comprovação
de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova
material”.

Passo a valorar a prova testemunhal, a fim de verificar o preenchimento dos seguintes
requisitos da união estável: durabilidade, continuidade, publicidade e intenção de constituir
família. Eis o teor dos depoimentos:
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Depoimento pessoal da corré - Ana Maria da Silva Batista

Foi casada com Antônio Américo há quarenta e cinco anos, só depois que ficou viúva; pelo
que sabe não chegaram a se separar, Américo saia para viajar, passava um tempo fora de
casa, um, dois ou três meses, mas sempre quando voltava ficava na casa da depoente; às
vezes, Américo chegava em um dia e saia no outro; não sabia que Américo tinha um
relacionamento com a autora da ação, mas tinha suas dúvidas, porque uma pessoa que sai de
dentro de sua casa e ficava dois ou três meses fora casa...; antes de falecer Américo ficou
internado na Santa Casa de Misericórdia; depois ficou internado em Itacibá; o último hospital
que Américo ficou internado foi no Santa Casa; sabe o motivo do falecimento, foi HIV; foi
casada com Américo há mais de quarenta e poucos anos; a depoente contraiu essa doença
também; a depoente afirma que a autora diz que também contraiu a doença; quando Américo
ficou internado a depoente trabalhava, suas filhas estava sempre presentes, a depoente tomava
conta de idosos e às vezes nem podia ir visitar Américo; não visitou o esposo no hospital.

 

1ª testemunha da autora – Rozangela Pereira

Conheceu o falecido Antônio Américo; Américo convivia com a autora; desde que conhece os
dois, que foi na época de 1999 ou 2000, porque sua irmã morava próximo, ficou indo lá uns
tempos, mais ou menos uns três anos, foi daí que conheceu, via sempre Américo na casa da
autora com caminhão, era caminhoneiro, teve uma época que precisou de um frete e Américo
fez, foi sua irmã que a apresentou a autora, mas conhecer a autora mesmo não conhece, só
conhece através de sua irmã, via a autora e Américo juntos; confirma que Américo prestou
serviço a depoente; trouxe uma geladeira de São Conrado para Vitória; confirma que Américo
ficou internado, ficou na Santa Casa; Américo recebeu visitas no hospital, recebeu visita da
autora, recebeu da sobrinha da depoente até, a depoente mesmo não foi, estava trabalhando,
não tinha como ir; o pouco que conversou com Américo, dizia que era esposo da autora;
quem deu as informações sobre quem foi visitar Américo no hospital foi a irmã da depoente;
sua irmã não tem grau de amizade com a autora, é vizinha, foi vizinha; foi vizinha por mais ou
menos uns quatro ou cinco anos; foi no período de 1998 até 2003 ou 2004, por ai, moravam
próximas; sua irmã morava em São Conrado; confirma que sempre tinha contato próximo com
sua irmã; não tinha relação de amizade com a autora, só sabia o que sua irmã contava;
confirma que as conversas com sua irmã eram frequentes sobre o assunto; não sabe informar
onde foi o velório, não acompanhou, não ficou sabendo porque não tinha intimidade, não
procurou saber; nessa época o  pai da depoente estava internado, então não teve contato com
sua irmã, ficou sabendo há pouco tempo, por agora, porque encontrou a autora; conheceu a
autora de lá, era vizinha de sua irmã, assim que conhece, de vista, através de sua irmã que
arrumou o Américo para pegar a geladeira e levar, fazer o frete; quando Américo fez o frete a
depoente foi junto no caminhão e Américo falou muito que era apaixonado pela autora;
confirma que Américo dizia que a autora era a esposa; não sabe dizer se, além do
relacionamento com a autora, Américo tinha relacionamento com outra mulher; não sabe se
Américo tinha sido casado, mas sabe que tinha filhos, então provavelmente deve ter sido
casado, não sabe; o trabalho de transporte que Américo fez para  a autora foi em 2000; o
falecimento de Américo foi em 2012; nesse período de 2000 a 2012, a depoente via Américo
só quando ia a casa de sua irmã; teve uns tempos que a depoente ia na casa de sua irmã toda
semana, toda semana via o caminhão na casa da autora e os dois juntos, depois foi se
distanciando por problemas de família, seu pai estava adoecendo e parou de ir um pouco, ia
uma vez por mês, por fim sua irmã se mudou e até hoje não teve mais contato; sua irmã
mudou de lá em 2005; confirma que de 2005 até o óbito não teve mais contato com Américo,
só ficava sabendo de algumas notícias, que Américo faleceu e essas coisas, mas só notícias,
não esteve mais na casa do casal também; confirma que de 2005 a 2012 não teve mais
contato com Américo.
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1ª testemunha da corré – Glaucia de Souza Paula

Conhece a corré há muitos anos, mais de trinta anos; a corré vivia em uma casa com o
esposo e filhos; os filhos eram Antônio, Andréia e a Adriana, três filhos; o velório foi na casa
da corré; aconteceu tudo na casa da corré mesmo, inclusive a depoente permaneceu lá a noite
toda, emprestou as cadeiras do seu comércio para as pessoas sentarem, porque não tinha
muitas cadeiras e como tinha um bar na época, emprestou todas as cadeiras e ficou no velório
até as 3 horas da manhã e depois foi para casa; não sabe se em algum momento Américo e a
corré se separaram, porque Américo sempre permaneceu na casa da corré, sempre esteve lá,
passava em sua [da depoente] rua e sempre via o caminhão de Américo parado em frente a
casa da corré, passava e os dois estavam sentados em frente a casa conversando, a depoente
parava e conversava com os dois, Américo era caminhoneiro e viajava muito, sempre que
chegava, sempre via o caminhão, que era muito grande, não tinha como não ver, sempre via o
caminhão e via Américo parado, sentado na frente da casa conversando, sempre bem
humorados, Américo, a corré e os filhos são sempre bem humorados, então sempre passava e
conversava; confirma que tinha um bar; Américo ia pouco ao bar, porque viajava muito, não
era frequentador, mas ia lá de vez em quando, comprava um refrigerante ou alguma outra
coisa; confirma que a corré também ia, que os dois iam juntos ao bar; já chegou a ter uma vez
que iam lá entres todos da família, os filhos e o casal, iam no bar comprar alguma coisa,
ficava conversando, porque era todo mundo conhecido, ficava lá e parava para conversar, as
vezes tinham parentes deles e conversavam todo mundo, a família é bem comunicativa e bem
humorados; confirma que ficou no velório de Américo até as 3 horas da manhã; até esse
horário lembra que viu a autora no velório, isso viu, mas até o horário que ficou não sabe;
não chegaram a fazer algum comentário sobre o porque a autora estava lá, a depoente não
perguntou, tinha muita gente, tinha parentes, várias pessoas da comunidade, amigos, parentes
de Américo, a família é muito grande, então não perguntou, a depoente estava conversando só
com quem conhecia, achou que a autora era parente, não sabia; não sabe se Américo tinha
um relacionamento extraconjugal; nunca ouviu falar se Américo tinha outra família, outro
casamento, Américo sempre viajava e quando voltava parava o caminhão, Américo e a corré
sempre estavam sentados em frente à casa conversando com os filhos, brincavam, era uma
família bem humorada, bem alegre, todos eles, sobrinhos, filhos, todos são bem extrovertidos,
quando passava, que era caminho para sua casa, parava e conversava com eles, Américo
também era muito simpático; a depoente e Américo sempre conversavam, quando Américo
não estava lá, para a depoente estava só viajando, não tinha consciência que Américo tinha 
outra família; mora próximo a casa do falecido Américo há trinta anos; os filhos são
Antônio, Adriana, que moram juntos, a Andrea e Ana Regina, só que a Ana Regina, quando o
casal foi morar lá, não tinha muito contato, depois que foi conhecer, mas mora distante
deles; não chegou a visitar Américo no hospital, mas foi na casa, quando estava com a corré
doente, a depoente sempre passava e via Américo sentado na varanda e eles (família de
Américo, filhas e corré) dando banho, cuidando de Américo, via Américo sempre sentado na
varanda tomando sol, porque  a casa deles é de frente então o sol bate um pouco, a depoente
sempre passava na rua, porque é caminho e Américo estava sempre na varanda, sentado com
eles tomando sol; não sabe informar em que ano aconteceu isso; não conhecia a autora;
confirma que nunca tinha visto a autora; no velório de Américo deu bastante pessoas, tanto
que teve que pegar as cadeiras em seu comércio para as pessoas sentarem, porque não tinha
lugar para todo mundo; quantas pessoas foram no velório não sabe dizer, foram chegando
pessoas e a depoente ofereceu as cadeiras, as pessoas foram lá ajudar a pegar, todo mundo
sentou e tinha muita gente espalhada na rua, tinha gente dentro da casa, a depoente ficou mais
do lado de fora, depois que anoiteceu que entrou na casa, mas até então não sabe informar
quantas pessoas foram, porque chegavam muitas pessoas, saiam e entravam; sabe que a
autora estava no velório porque viu a autora na última audiência, foi testemunha na
audiência que teve em Vila Velha, então ficou a par que a autora estava entrando com ação
contra a corré, aí que foi entender porque viu a autora lá (no velório), juntou uma coisa com a
outra, ficou sabendo através da outra audiência que teve em Vila Velha.
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A prova testemunhal não confirmou a existência de união estável entre a autora e Antônio
Américo na época do óbito. A única testemunha arrolada pela autora afirmou que, a partir do
ano de 2005, até o falecimento de Antônio Américo, em 2012, não mantinha mais contato com
ele. Em outras palavras, havia pelo menos 7 anos que a testemunha não mantinha mais
contato com o falecido.

Ademais, a sentença exibida pela autora, proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família de Vila
Velha, a qual julgou procedente o pedido post mortem de declaração de união estável entre a
autora e Antônio Américo Batista, no período compreendido entre os anos de 1996 e 2012
(evento 11, OUT9), foi totalmente reformada pela 4ª Turma do Tribunal de Justiça, que
conheceu o recurso interposto pela corré, Ana Maria da Silva Batista, e rejeitou a pretensão
da autora. Eis o teor da ementa do acórdão transitado em julgado em 05/06/2018 (evento 86,
OUT3, fls. 4 e 17):

Por outro lado, documentos em nome de Antônio Américo indicam que ele, pelo menos no
período de 2004 a 2012, possuía residência à Rua Rio de Janeiro, 120, Barramares, Barra do
Jucu, Vila Velha/ES (evento 9, OUT7, fls. 15-19), o que não corrobora a alegação da autora de
que residiam juntos à Rua Marataízes, 185, São Conrado, Vila Velha/ES (evento 3, OUT1, fl.
2).

Relatório emitido pela Caixa em 26/02/2008, referente ao cadastramento único para
programas sociais do governo federal, além de qualificar Antônio Américo com o estado civil
de solteiro,  informa o código 99 no campo "213 - Se o(a) esposo(a) ou o(a) companheiro(a)
reside no domicílio, informar o nº de ordem correspondente, se não reside, informar 99", bem
como o código 20 ("outros") no campo "parentescos", embora haja opções tais como "02 -
Esposo(a)" e "03 - Companheiro(a)", fato que contraria a afirmação da autora de que havia
união estável e confirma a inexistência de coabitação entre a autora e o falecido (evento 9,
OUT7, fls. 20-30).

Declarações prestadas pelo Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória indicam,
durante os 17 dias em que Antônio Américo esteve internado (20/04/2012 a 06/05/2012), a
filha dele Andréia da Silva Batista foi quem figurou como responsável pelo paciente e que a
autora o visitou apenas três vezes, nos dias 26 de abril de 03 e 04 de maio de 2012 (evento 9,
OUT7, fl. 13, e evento 10, OUT8, fl. 26), fatos que não condizem com a alegada condição de
companheira da autora.

Não ficou provado que a autora e o falecido mantiveram união estável até a data do óbito,
em 06/05/2012. Por isso, a autora não tem direito à pensão por morte.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 430



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 134/475

0021771-28.2017.4.02.5050 500000344069 .V4 JES10672© JES7027

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

...     Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Não é possível afirmar, com base nos depoimentos das testemunhas, que houve
rompimento do vínculo matrimonial entre o de cujus (Sr. Antônio) e a  e sua esposa, Sra. Ana
Maria, corré nesta ação. 

Também não é possível extrair dos depoimentos a existência de união estável
entre a autora (Silvana) e o Sr. Antônio. Com efeito a única testemunha de Silvana afirmou
que "confirma que de 2005 a 2012 não teve mais contato com Américo."; ou seja: Silvana
não produziu prova de que a união estável perdurou até o óbito de Antônio Américo.

Prevalece, pois, a prova documental, consubstanciada na certidão de
casamento. 

Para além disso, o recurso inominado colacionou cópia do dispositivo de
sentença proferida pela 3ª Vara de Família de Vila Velha-ES, a qual reconheceu a existência
de união estável entre Silvana e Antônio Américo no período de 1996 a 2012, consignando
explicitamente que tal união dissolveu-se antes do óbito de Antônio Américo (evento 108). A
conclusão da sentença proferida pela 3ª Vara de Família de Vila Velha-ES vai de encontro ao
teor da causa de pedir, que explicitamente afirma que a alegada união estável durara até o
óbito de Antônio Américo (ev.3). É claro que a sentença proferida no Juízo Estadual não
vincula o INSS, que não foi parte naquela demanda. Não obstante isso, trata-se de mais um
dado a indicar que, se união estável houve, a mesma se findou antes do óbito de Antônio
Américo.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. É
como voto.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344069v4 e do código CRC 2506a9c7.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0021771-28.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SILVANA DE ABREU (AUTOR)

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

RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA BATISTA (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344070v2 e do código CRC d87a7fc4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5011747-66.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADELAIDE CARVALHO PINTO (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR
MORTE. CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. ROMPIMENTO
DA RELAÇÃO MATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por ADELAIDE CARVALHO PINTO
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte.
Alega em suas razões que: i) consta nos autos certidão de casamento atualizada demonstrando
que a união entre o casal perdura desde 1956; ii) nunca teve outro esposo e teve nove filhos
com o falecido, o que por si só prova a condição de esposa e dependente para o recebimento
da pensão por morte; iii) a recorrente é pessoa simples e de baixa escolaridade e declara não
ter entendido a finalidade da declaração prestada junto ao INSS em sede administrativa; iv) as
testemunhas foram unânimes em declarar a relação de marido e mulher entre a autora e o
falecido; v) o fato de o de cujus não morar no mesmo domicílio da autora não afasta o
matrimônio, ressaltando que o Sr. Jayr faleceu sob os cuidados da recorrente; iv) se o
magistrado tivesse conduzido pessoalmente a audiência, a controvérsia acerca do trabalho do
falecido teria sido esclarecida.

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder pensão por morte desde a
data do óbito de Jayr Irineu Pinto, em 22/5/2018 (NB 187.113.611-0, DER 02/08/2018).

A autora e Jayr Irineu Pinto se casaram em 6/7/1956 (evento 1, CERTCAS6). Não há na
certidão de casamento averbação de separação ou divórcio. Eles continuavam formalmente
casados.

A dependência econômica do cônjuge em relação ao segurado é presumida, independe de
prova (artigo 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Se ficar comprovada a persistência da sociedade
conjugal até o óbito de Jayr, a dependência econômica será presumida.

Contudo, quando ocorre a separação de fato, o cônjuge separado de fato necessita comprovar
efetivamente a dependência econômica para manter a qualidade de dependente para fins
previdenciários. A autora não necessariamente terá perdido a qualidade de dependente,
apenas ficará afastada a presunção de dependência econômica, que terá que ser
concretamente provada.

O requerimento administrativo foi indeferido porque “a requerente não comprovou o
recebimento de ajuda financeira do instituidor, considerando que existe benefício concedido à
companheira/o com comprovação de união estável com o instituidor” (evento 4, PROCADM2,
fl. 24). 
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A autora prestou declaração na agência da previdência social no sentido de que estava
separada de fato do pretenso instituidor há 21 anos, que cada um morava na sua própria casa
e que havia uma pensão mensal  (evento 4, PROCADM2, fl. 15):

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal 

Viveu com o falecido até sua morte; nunca se separou do falecido; o falecido ia trabalhar em
São Mateus, mas vinha pra casa; o falecido era bombeiro hidráulico, ele trabalhava em hotel
em São Mateus, mas não se lembra do nome do hotel; não lembra em que ano o falecido foi
trabalhar em São Mateus; morava na Rua Bela Vista, em Cariacica, Vila Graúna; o falecido
vinha de São Mateus para Cariacica de 15 em 15 dias; não lembra quanto tempo o falecido
ficava em Cariacica; o falecido morreu tem 6 meses; o falecido continuou vindo de São
Mateus para cá; o falecido morreu na sua [da autora] casa; o falecido já era aposentado; não
lembra quando o falecido se aposentou; assinou sem saber que estava separada dele e recebia
pensão; escreveu com as próprias palavras, mas não sabia; nunca se separou do falecido; o
falecido ficava mais ou menos 15 dias em Cariacica; não sabe se o falecido em São Mateus
tinha outra família; tinha mais de 15 dias que o falecido estava na sua casa quando faleceu;
sofreu acidente em São Mateus e voltou pra casa e ficou em casa; o falecido sofreu acidente
e ficou em casa, não conseguia trabalhar mais; um carro atropelou o falecido; cortou a pele
do pé e ele precisou de ficar em casa.

1ª testemunha – Tatiana Gomes de Araújo

Morava próxima da autora, mudou-se tem 4 meses; via o ex-marido da autora com
frequência na casa da autora; frequência pouca, ele trabalhava fora; de 15 em 15 dias; para
a depoente, o falecido era casado com a autora; ele tratava a autora como esposa e a autora
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tratava ele como marido; são sabe dizer há quantos anos o falecido estava para São Mateus,
mas era de 15 em 15 dias que via o falecido; não sabe se o falecido tinha outra casa em
Cariacica; o falecido ia mais sozinho para São Mateus; autora não conviveu com outra
pessoa;  o falecido não teve outros filhos além dos que teve com a autora.

2ª testemunha – Amélia Meireles Pereira

É vizinha da autora; conhece a autora há mais de 25 anos; o Sr. Jayr conheceu há mais ou
menos 15 anos; o falecido já era casado com a autora, quando a depoente conheceu ele; se
tratavam como marido e mulher; nunca chegaram a se separar ou divorciar; o falecido
frequentava a casa da autora mais final de semana, porque o falecido trabalhava em São
Mateus, aí vinha final de semana; o falecido não chegava a levar a autora junto, autora
ficava mais em casa, era mais caseira; tratamento era pelo nome mesmo; tiveram 6 ou 7 filhos
juntos, maioria menina, acha que tem 5 meninas e um rapaz; autora ficava só em casa; o
falecido vinha do local onde morava todos os fins de semana, de São Mateus, trabalhava em
hotel lá; todo final de semana o falecido vinha; vinha só para passar o final de semana, e
depois voltava para São Mateus; não se separaram; quando o falecido faleceu, estava na casa
da autora, inclusive a depoente tem conhecimento na área da saúde, ia lá dava banho, fazia
curativo nele; o falecido ficou um tempão com a autora; a depoente ajudava a dar banho, as
meninas, filhas da autora, vinham e ajudava a dar banho; quando o falecido adoeceu, saiu de
São Mateus em definitivo, por causa da idade também, avançada; já tinham uns 3 meses que
o falecido estava acamado, impossibilitado de andar; foi só a partir daí, nesse estado, que
ficou direto, antes disso estava indo e vindo; não sabe se o falecido era aposentado; a autora
sempre trabalhou; não sabe a profissão da autora, mas trabalhava de carteira assinada; a
autora não estava trabalhando quando o falecido estava doente, a autora ficava cuidando do
falecido; não sabe qual o motivo da morte do Sr. Jayr, mas sabe que foi doença; o falecido
foi atropelado, depois ficou na casa da autora, depois piorou a situação do falecido, e aí
voltou para o hospital, que foi quando ele faleceu, dentro do hospital.

3ª testemunha - Joel Gomes de Araújo

É vizinho da autora; conhece a autora há 25 ou 30 anos; conheceu o Sr. Jayr há menos
[tempo], porque morava em São Mateus, trabalhava por lá; deve ter uns 10 anos que conhece
Sr. Jayr; via pouco o falecido; o falecido trabalhava, vinha de 15 em 15 dias, por aí; o
falecido era casado com autora; tratava como marido e esposa, na convivência; viu o falecido
doente na casa da autora; fez visita para a autora, de vez em quando fazia serviço para a
autora, e falecido estava sempre lá; autora cuidava do falecido quando estava doente; pelo
que lembra, a autora ficava só em casa; não sabe se tinha outra casa em Cariacica; o falecido
voltava de São Mateus de 15 em 15 dias; não sabe se autora conviveu com outra pessoa; não
sabe se o falecido conviveu com outra pessoa; não sabe quantos filhos tiveram juntos; a
vizinhança reconhecia eles como marido e mulher, quem conhecia, conhecia como marido e
mulher; o falecido quando vinha direto de São Mateus ia direto para a casa da autora, não
saia para lugar nenhum; não sabe se o falecido ajudava em alguma coisa no lar; conhece a
autora praticamente desde quando depoente mora lá; ?; autora mora no mesmo lugar;
conhecia a autora, não tinha proximidade, intimidade; foi ter intimidade com a autora há 25
anos; conheceu o Sr. Jayr há 10 anos, o falecido ia para lá e o depoente pouco parava em
casa; o depoente se aposentou agora há pouco, tem pouco tempo; o falecido morava fora e o
depoente não frequentava direto a casa da autora; não sabe quando a autora casou-se com o
Sr. Jayr; quando o depoente conheceu a autora, já era casada com o Sr. Jayr; há 25 anos atrás
já eram casados; o falecido ficava pra lá, e não pra cá, e depoente não tinha intimidade com a
autora, era vizinho da autora mas só via de vez em quando; depois que passou a conhecer,
quando prestou serviço para a autora; nesse período, o falecido poderia até ter vindo para cá,
mas depoente não via; o depoente é pedreiro; nesse período de mais intimidade com a autora,
ela não teve outro companheiro; não sabe se se separaram alguma vez, sabe que falecido
trabalhava para lá e a autora fica aqui, não sabe porque autora afirmou no procedimento
administrativo que estava separada e recebendo pensão.   
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A prova testemunhal é contraditória e não condiz com a prova documental.  

As testemunhas foram unânimes em confirmar a manutenção da sociedade conjugal entre a
autora e o falecido até a data do óbito. 

A autora e suas testemunhas, contudo, afirmaram que Jayr morava e trabalhava em São
Mateus. A segunda testemunha afirmou que Jayr ia a Cariacica todos os finais de semana,
diferentemente da autora e das primeira e terceira testemunhas, que afirmaram que ele ia a
Cariacica de quinze em quinze dias. 

Não obstante, anotações constantes do CNIS indicam que Jayr recebia aposentadoria por
idade desde 26/04/1993 (evento 4, OUT3, fl. 18). Indicam, ainda, que, mesmo aposentado,
Jayr possuiu os seguintes vínculos empregatícios (fl. 21):
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O último vínculo de emprego de Jayr se encerrou no dia 28/02/2007. Assim, quando faleceu,
em 22/5/2018, Jayr já estava há mais de 11 anos sem emprego formal, o que não corrobora a
prova oral colhida em audiência, no sentido de que ele morava em São Mateus porque
trabalhava lá.

Ademais, a segunda testemunha disse que a autora sempre trabalhou e que, embora não saiba
a sua profissão, embora a conheça há mais 25 anos, afirmou que ela trabalhava de carteira
assinada. Entretanto, de acordo com as anotações do CNIS, o último vínculo de emprego da
autora teria se encerrado em agosto/1996 (evento 4, OUT3, fl. 6). A autora recebeu auxílio-
doença no período de 19/09/1993 a 31/05/1996, a partir de quando passou a receber
aposentadoria por invalidez (fl. 15). A autora, portanto, já estava há mais de 22 anos sem
emprego formal quando Jayr faleceu, o que destoa da prova oral colhida em audiência. 

Quanto a eventual ajuda financeira prestada por Jayr à autora, nenhuma testemunha a
confirmou. A terceira testemunha chegou a afirmar que "não sabe se o falecido ajudava em
alguma coisa no lar".

Enfim, no caso concreto, não ficou provada a manutenção da sociedade conjugal entre a
autora e o falecido na data do óbito. Também não ficou provada a dependência econômica da
autora mesmo depois da separação de fato. Ao contrário, ficou provado que a autora possui
fonte de renda estável, advinda do benefício de aposentadoria por invalidez, há mais de vinte e
dois anos. Por isso, a autora não tem direito à pensão por morte.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

A condição de dependente do cônjuge é presumida nos termos do art. 16, § 4º,
da Lei nº 8.213/1991, de forma que não há necessidade de qualquer outra prova para que a
parte autora faça jus ao benefício de pensão por morte, além da certidão de casamento.

Trata-se, contudo, de presunção legal que pode ser afastada. No presente caso, o
contexto probatório não favorece à autora, eis que há uma declaração escrita por ela própria
autora em que ela atesta estar separada de fato há 21 (vinte e um) anos do falecido marido, Sr.
Jayr. Declarou ainda que recebia uma pensão mensal, que cada um morava na sua própria
casa, mas que não possui documento para provar o recebimento da referida pensão mensal.

Os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento provam que a
declaração da autora, cujo conteúdo fora negado por ela em seu depoimento pessoal, possui
traços de verossimilhança.
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Vejamos: (i)  a autora alega que o falecido trabalhava em um hotel em São
Mateus até pouco tempo antes do óbito e que vinha para casa quinzenalmente; (ii) a autora
não sabe dizer quando o falecido foi trabalhar em São Mateus, o nome do local de trabalho,
quando o falecido teria se aposentado, nem quanto tempo o mesmo ficava em casa quando
vinha visitá-la; (iii) o CNIS do falecido demonstra a existência de um vínculo com hotel,
localizado em São Mateus, com data de início em 01/03/1990, ou seja, o falecido começou a
trabalhar em São Mateus há mais de 21 anos, tempo que a autora declara estar separada de
fato do ex-marido; (iv) o depoimento das testemunhas são divergentes a respeito da
periodicidade com que o marido vinha de São Mateus visitar a autora.

Enfim, a prova documental, consubstanciada na declaração de próprio punho da
autora, não pode ser afastada pela prova testemunhal, que, no caso, não se mostrou harmônica
e convincente.

Ante o exposto, a sentença merece ser mantida.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000343613v11 e do código CRC a3ceed9c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5011747-66.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADELAIDE CARVALHO PINTO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000343614v2 e do código CRC 951c8407.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:18

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 431

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 144/475

5002684-17.2018.4.02.5001 500000266612 .V18 JES10672© JES10672

RECURSO CÍVEL Nº 5002684-17.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SOPHIA SOUZA DE CASTILHO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE
VÍNCULO TRABALHISTA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO
INVOLUNTÁRIO FORMULADO APENAS NO RECURSO E
INCOMPATÍVEL COM A TESE PRINCIPAL DO RECURSO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por SOPHIA SOUZA DE CASTILHO em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. Alega a
recorrente o que se segue: i) o instituidor da pensão trabalhou na condição de empregado para
o Sr. Adão Gomes de Oliveira, conforme prova por farta documentação; ii) o depoimento da
autora e das testemunhas confirmaram as provas apresentadas acerca do trabalho como
empregado do falecido segurado; iii) pelo princípio da eventualidade, a qualidade de segurado
está mantida se considerada a extensão do período de graça pelo situação de desemprego.
Requer seja reconhecido o vínculo de emprego havido entre o instituidor e o fazendeiro Sr.
Adão nos anos de 2015 e 2016, independente de registro na CTPS, declarando a qualidade de
segurado do instituidor na data do óbito. Subsidiariamente, requer seja reconhecido que a
realização de bicos não desqualificam a condição de desempregado do falecido para fins de
manutenção da qualidade de segurado, bem como a extensão do período de graça, com a
aplicação do art. 15, § 2º da Lei nº 8.213/91.

Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder pensão por morte em
razão do falecimento do pai, Sr. Erivelton de Castilho, desde a data do óbito, em 26/12/2016
(NB 177.199.261-9, DER 1º/11/2017).

A concessão do benefício não depende do cumprimento de período de carência (art. 26, I, da
Lei nº 8.213/91), sendo, pois, irrelevante o número de contribuições recolhidas pelo segurado
para a previdência social. Todavia, é necessário que o instituidor da pensão ostente a
qualidade de segurado na data do óbito.

O INSS negou o direito ao benefício sob o fundamento de que o óbito  de Erivelton ocorreu
após a perda da sua qualidade do segurado. Considerou que, tendo em vista que a cessação da
última contribuição deu-se em 2/2015, a qualidade de segurado de Erivelton foi mantida
somente até 14/4/2016 (evento 6, PROCADM1, fl. 27).
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A parte autora alegou, contudo, que Erivelton exerceu atividade remunerada na condição de
empregado na Fazenda do Sr. Adão Gomes de Oliveira, onde atuava como motorista
e operador de secador e máquina de pilar café, no período de maio de 2014 até outubro de
2016, sendo que o empregador não registrou o contrato de trabalho na CTPS, nem recolheu as
verbas previdenciárias (evento 1, INIC1, fl. 1).

Em contestação, o INSS reafirmou que o falecido não detinha a qualidade de segurado à
época do óbito (26/12/16), pois seu último vínculo com o RGPS registrado no CNIS cessou
mais de 12 meses antes do falecimento. Sustentou que o alegado vínculo do falecido com Adão
Gomes de Oliveira entre 05/2014 e 10/2016 não pode ser considerado para fim previdenciário,
por ausência de comprovação, porque não constam contribuições previdenciárias no CNIS e
nem foi apresentada CTPS anotada (evento 7, CONT1).

Anotações constantes da CTPS e do CNIS indicam que Erivelton teve os seguintes vínculos de
emprego: 1º/12/2011 a 9/1/2012, como motorista para Belisário Premoldados e Construção
(ou Belisário Construções e Incorporadora Ltda. - EPP); 31/1/2013 a 1º/3/2013, como fiscal
para Allis Soluções Inteligentes S/A.; e 13/1/2015 a 26/2/2015, como motorista para Art. Lar
Express Eireli - ME (evento 6, PROCADM1, fls. 12, 16 e 20). O suposto vínculo de emprego de
Erivelton com Adão Gomes de Oliveira é parcialmente concomitante com o último vínculo
empregatício anotado tanto na CTPS quanto no CNIS.

Como a previdência social tem caráter contributivo, os segurados que deixam de contribuir
para o sistema deveriam automaticamente ficar desamparados em relação às prestações
previdenciárias. No entanto, o segurado temporariamente mantém direito a cobertura
previdenciária independentemente de contribuições. A esse período em que o segurado, mesmo
sem verter contribuições, conserva direitos perante a previdência social dá-se o nome de
período de graça. Depois de expirado o período de graça, ocorre a perda da qualidade de
segurado. A lei prevê os seguintes prazos para manutenção da qualidade de segurado sem
contribuições:

Período de graça

Prazo mínimo do período de graça: 12 meses. O segurado que deixar de exercer atividade
remunerada abrangida pela previdência social, ou que estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração, mantém a qualidade de segurado até 12 meses após a cessação de benefício por
incapacidade ou após a cessação das contribuições (art. 15, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91).

 1ª hipótese de prorrogação do período de graça. O prazo pode ser prorrogado para 24
meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que
acarrete a perda da qualidade de segurado (art. 15, § 1º, da Lei nº 8.213/91).

 2ª hipótese de prorrogação do período de graça. Esses prazos de 12 e de 24 meses são
acrescidos de mais 12 meses (podendo, então, chegar a até 36 meses) se, depois da última
contribuição para a previdência social, o segurado ficou desempregado (art. 15, § 2º, da Lei
nº 8.213/91).

Após a cessação das contribuições, conta-se o prazo de 12 meses. A perda da qualidade de
segurado ocorre no dia 16 do segundo mês seguinte ao do término do prazo (art. 15, § 4º, Lei
nº 8.213/91; art. 14 do Decreto nº 3.048/99). Como a última contribuição recolhida por
Erivelton refere-se ao mês de fevereiro/2015, a perda da qualidade de segurado normalmente
se consumaria em 16/4/2016. Quando faleceu, em 26/12/2016, já teria perdido da qualidade
de segurado.
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A fim de comprovar o vínculo de emprego de Erivelton com Adão Gomes de Oliveira no
período de maio/2014 a outubro/2016, como motorista e operador de secador e máquina de
pilar café, a parte autora juntou os seguintes documentos:

notas de secagem de café, em que consta o nome do falecido como encarregado,
expedidas em nome de Máquina de Beneficiar Café de Adão Gomes de Oliveira em
setembro/2014 e maio/2015 (evento 1, PROCADM5, fls. 4-8 e 12);

notas de controle de venda de areia em favor de Adão Gomes, em que o falecido,
qualificado como motorista, assina como responsável, emitida em 3/8/2016 (evento 1,
PROCADM5, fls. 15);

certidão de nascimento da autora, baseada em registro civil lavrado em 13/9/2015, em
que consta a profissão de motorista do falecido (evento 6, PROCADM1, fl. 5).

Os documentos apresentados pela autora não comprovam vínculo de emprego. No máximo,
refletem a qualidade de trabalhador autônomo do falecido, hipótese em que ele se
qualificaria como contribuinte individual, segurado obrigatório da Previdência Social (art.
11, inciso V, da Lei nº 8.213/91).

Foi realizada audiência. Segue o teor dos depoimentos: 

Depoimento pessoal – Áurea Nívea de Jesus Souza (representante da autora Sophia Souza de
Castilho)

Depois de 2015 Erivelton foi trabalhar com Adão lá na roça porque ele morava na roça, mas
antes cumpriu férias na Art Lar; depois foi para a roça, aí trabalhou com o vizinho; Erivelton
morava no terreno do pai, aí trabalhou com esse vizinho lá; Erivelton puxava café,
trabalhava no secador, despolpando, tudo no Adão, puxava café da roça, quando Adão
precisava de algum frete fazia; Erivelton trabalhava na safra, no Adão, que era no secador, aí
fazia de tudo, estava no secador e se precisasse puxar um café, puxava o café e depois
disso, fora da safra, fazia bico, se precisasse de um frente, fazia o frete; Erivelton tinha
contrato por empreitada; na safra, Erivelton trabalhava para o Adão e depois disso fazia por
fora; sempre trabalhava para o Adão; Erivelton continuou fazendo isso até a época que
faleceu; Erivelton nunca comunicou certo o que ganhava; durante a safra Erivelton ficava lá
direto; porque na safra tinha vezes que virava a noite trabalhando porque tinha que tomar
conta do secador; a safra durava uns quatro ou cinco meses; Erivelton trabalhava na colheita
e depois, quando não tinha secador, porque secador funciona na colheita, ficava puxando
adubo, sempre com o Adão, mas para outras pessoas que puxava também, amigos do Adão;
os tipo de bico que Erivelton fazia era de ir para a roça, capinar, puxar café que era no
caminhão do Adão, adubo; não trabalhava só para Adão, teve um outro também que
Erivelton puxou areia, mas com o caminhão do Adão.

 1ª testemunha – Anelicio Soares de Araujo

Conheceu Erivelton; Erivelton trabalhava no pilão, na máquina de café, trabalhava de
motorista; era mais motorista, um caminhãozinho, puxava café na pequena propriedade de
dentro da roça; o carro que usava para fazer o transporte não era de Erivelton, era do Adão;
geralmente Erivelton trabalhava mais no período de colheita, mas sempre trabalhava com o
Adão; essa parte aí do período da colheita não tem conhecimento se Erivelton recebia salário;
sabe que durante a safra Erivelton trabalhava lá todo dia; usava o mesmo caminhão, o patrão
de Erivelton fazia frete para o depoente, puxava adubo da roça, não era serviço todos os dias,
mas quando tinha, Erivelton ia; na safra ou depois, o trabalho de Erivelton era puxar o café,
dirigindo o transporte fornecido pelo Adão; Erivelton prestava serviço para o depoente
porque era vizinho; Adão é dono da propriedade e dono da máquina e Erivelton prestava
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serviço para o depoente porque morava perto; quando não tinha serviço para Erivelton,
quando tinha tempo, que não estava só puxando café, ou trabalhando lá no secador, também
no Adão, ai Erivelton puxava o café do depoente e levava para pilar; trabalhando na
máquina de café, sempre eram dois ou três, o dono e mais um; Erivelton ficava mais na parte
de puxar o café, o do depoente também, puxar o adubo, sempre tem uma lenha, serviço da roça
mesmo; tinha a oportunidade de estar junto com Erivelton quando estava prestando serviço
nessa máquina; chegava o período de safra, além de puxar, realmente não sabe qual era o
combinado de Erivelton com Adão, também trabalhava pilando café, tinha dia que trabalhava
até a noite, a gente lá trabalha normal durante o dia na roça, mas sei lá, mora perto, então
pode pegar o café para a gente durante a noite e a noite trabalhava; não tem conhecimento do
que Erivelton fazia antes de ir trabalhar para Adão; Erivelton não morava com Adão, morava
com o pai, mas trabalhava com Adão; era perto, vizinho, era vizinho da gente.

 2ª testemunha – Antonio Carlos da Luz Oliveira

Conheceu Erivelton; Erivelton trabalhava na máquina do Adão; Erivelton trabalhava no
caminhão do Adão, na máquina lá, puxava café lá, puxava café para o depoente; o pai do
depoente tem um terreno; o trabalho de Erivelton era dirigir o carro, carregando o café da
propriedade até a margem para pilar, aí tinha o secador; na época da safra, ele trabalhava
mais, aí depois da safra todo o serviço que o depoente tinha que fazer, igual o adubo para
puxar, sempre era Erivelton que puxava; contratavam o serviço com Adão, mas quem fazia
era Erivelton; Erivelton era o empregado de Adão; tem uns dois a três anos que Erivelton
trabalhava para Adão e para o depoente; o ano era 2015, mais ou menos, 2016; antes disso já
conhecia Erivelton; conviveu mais com ele, assim, quando via Erivelton trabalhava para o
Adão, só com Adão; antes disso não lembra com o que Erivelton trabalhava.

A autora afirmou, em seu depoimento pessoal, que Erivelton morava no terreno do pai e
trabalhava para Adão e para outras pessoas também. Disse que ele puxava café no caminhão
de Adão e trabalhava nas máquinas de secar e pilar café, do mesmo proprietário. Informou
que na safra Erivelton trabalhava mais para Adão e fora, fazia bicos e fretes. Mencionou que
ele tinha contrato de empreitada.

A segunda testemunha confirmou que Erivelton era motorista e trabalhava nas máquinas de
secar e pilar café de Adão. Disse que não havia serviço para todos os dias, mas que, quando
havia, ele ia. Informou que Erivelton também lhe prestava serviço, porque eram vizinhos.

A terceira testemunha também confirmou que Erivelton trabalhava no caminhão e nas
máquinas de pilar e secar café de Adão. Afirmou que ele trabalhava mais na safra para Adão
e que, depois, prestava-lhe todo o serviço que tinha para fazer. Informou que tem dois ou três
anos que Erivelton trabalha para o Adão e para si [o depoente].

A prova testemunhal demonstrou que o trabalho prestado por Erivelton era esporádico, na
época de safra e quando havia demanda. Evidenciou que Erivelton não prestava serviço
exclusivamente a Adão; ele prestava serviços também a outras pessoas, a exemplo das duas
testemunhas que foram inquiridas, Anelício e Antônio Carlos. A própria autora admitiu que
Erivelton tinha contrato de empreitada [rural], em que o empreiteiro se compromete a prestar
um serviço em troca de um valor pactuado, sem subordinação ou dependência. Faltando os
requisitos não-eventualidade e subordinação ou dependência, não há que se falar em vínculo
empregatício entre Erivelton e Adão (art. 2º da Lei nº 5.889 /73).

Não ficou provado o vínculo de emprego de Erivelton com Adão Gomes de Oliveira. 

Assim, na data do óbito, o falecido já tinha perdido a qualidade de segurado empregado. A
autora, portanto, não tem direito à pensão por morte.
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Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.(Destacado)

2 - Fundamentação.

A pensão por morte é benefício da previdência social, de caráter contributivo e filiação
obrigatória. Não se vislumbra a concessão de benefício da previdência social se ausente a
relação jurídica entre o segurado e o INSS.

Alega o recorrente que o falecido (Sr. Erivelton) era, não obstante a ausência de anotação na
CTPS, um empregado rural, que laborava na propriedade do sr. Adão Gomes de Oliveira.

A sentença considerou que inexistiu relação empregatícia; mas que houvera contrato de
empreitada entre o falecido Sr. Erivelton e o Sr. Adão, que qualificaria aquele não como
segurado empregado, mas como segurado contribuinte individual.

Ouvi o depoimento pessoal de ÁUREA, representante legal da autora (filha de ÁUREA com
o falecido sr. Erivelton). ÁUREA afirmou que Erivelton foi morar na roça; morava na
propriedade de seu pai e trabalhava "para o vizinho", em atividades como "puxar café",
trabalhar com o secador etc.; que "ele trabalhava na safra para o Adão... e fazia de tudo... fora
da safra ele fazia bico né... se precisasse de um frete ele fazia um frete... na safra ele
trabalhava pro Adão e depois disso ele fazia por fora...". Perguntada sobre quanto Erivelton
recebia, ÁUREA disse que ele "nunca me comunicou certo quanto recebia...". Também
especificou que "...a safra é uns 4 ou 5 meses...". Perguntada se o carro dele (Erivelton) era
próprio, respondeu que não, que "era do Adão".

As duas testemunhas são pessoas para as quais Erivelton teria trabalhado, simultaneamente
com o trabalho que desempenhou em favor de Adão.

Tendo em vista esse dado e o teor do depoimento de ÁUREA e a simultaneidade da prestação
de trabalho para outras pessoas (ao menos para as duas testemunhas que foram
arroladas), afigura-se bastante plausível o que fixou a sentença no sentido de que havia
contrato de empreitada entre Erivelton e Adão; e implausível a configuração de contrato de
trabalho entre aquele (Erivelton) e este.

Quanto ao pedido subsidiário acerca do reconhecimento da situação de desemprego
involuntário, inviável conhecê-lo por duas razões: (i) trata-se de pedido formulado apenas em
sede recursal, configurando, pois inovação recursal; (ii) trata-se de argumentação
incompatível com a tese que defendera o reconhecimento de vínculo trabalhista do falecido
no mesmo período.
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Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

3 - Conclusão.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266612v18 e do código CRC 8c402615.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002684-17.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SOPHIA SOUZA DE CASTILHO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

PABLO COELHO CHARLES GOMES
Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5005143-89.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GERUSA GOMES CAETANO DE MATOS (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR
MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por GERUSA GOMES CAETANO
DE MATOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão
por morte. Alega em suas razões: (i) nulidade por cerceamento de defesa, ante a necessidade
de realização de perícia médica indireta e depoimento pessoal da autora e oitiva de
testemunhas; (ii) é firme na jurisprudência que não perde a qualidade de segurado quem,
mesmo sem gozar do benefício de auxílio-doença prova ter ficado impossibilitado de
trabalhar e contribuir por motivo de doença incapacitante; (iii) que é cabível a aplicação do
princípio do in dubio pro misero para avaliação da prova constante dos autos para conceder o
benefício pretendido.

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder pensão por morte desde a
data do óbito do segurado instituidor. 

A autora era esposa de Orli Antônio de Matos (evento 1_CERTCAS10). O marido da autora
faleceu em 21/12/2016 (evento 1_CERTOBT11). 

A autora formulou requerimento administrativo de pensão por morte (NB 21/182.164.089-3)
em 3/7/2017. O requerimento administrativo foi indeferido "tendo em vista a não apresentação
do requerimento e/ou assinatura" (evento 1_INDEFERIMENTO9).

A motivação do indeferimento administrativo não se sustenta. A APS Cariacica exibiu no
curso da demanda cópia integral do processo administrativo (evento 11). Nele consta a 2ª via
do formulário de requerimento assinado pela autora e carimbado pelo servidor do INSS
(evento 11_PROCADM1). 

O INSS não apresentou contestação na presente demanda, não tendo sido deduzido
nenhum fundamento para resguardar o indeferimento do benefício. 

O último vínculo empregatício do marido da autora findou-se em 19/2/2012 (evento
1_CTPS12). Após essa data, não há registro de novo contrato de trabalho ou de recolhimento
de contribuição previdenciária (evento 6). 

O marido da autora ainda esteve preso entre 26/3/2013 e 5/6/2013 (evento 18). 
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A autora foi intimada para se manifestar em dez dias sobre a possibilidade de falta de
qualidade de segurado de Orli na data do óbito. 

A autora exibiu laudo de internação datado de 4/11/2016 com diagnóstico de neoplasia
gástrica avançada com metástase hepática (evento 27, LAUDO2).

A autora não comprovou a qualidade de segurado do autor na data do óbito.

Desse modo, na data do óbito, em 21/12/2016, em princípio Orli não detinha a qualidade de
segurado. 

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(Destacado)

 

O último vínculo de emprego do falecido encerrou-se em 19/02/2012. Após, o
segurado esteve preso no período de 26/3/2013 a 5/6/2013. Portanto, a qualidade de segurado
restou mantida por mais 12 (doze) meses após o livramento, consoante art. 15, IV, da Lei
8.213/91.

A autora foi intimada para "em dez dias, exibir laudos médicos que comprovem
a alegação de incapacidade de Orli Antonio de Matos. Após, será analisado o requerimento
de designação de perícia indireta.", conforme despacho constante do Evento 24.

Contudo, foi juntado aos autos apenas um laudo de internação do
falecido, datado de 4/11/2016, quando já não havia qualidade de segurado. Não há nenhum
outro laudo médico nos autos que aponte possível incapacidade laborativa em período
anterior ao laudo de internação e posterior ao livramento, pelo que seria inócua a realização
de perícia médica indireta para avaliar o quadro de saúde do Sr. Paulo.

Ante o exposto, a sentença merece ser mantida.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça,
que ora defiro.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340342v4 e do código CRC 684fe7a1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5005143-89.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GERUSA GOMES CAETANO DE MATOS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340386v2 e do código CRC a62ac0b5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5005440-96.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIA APARECIDA DA SILVA MACETTE (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR
MORTE. TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIRMADO PELA PROVA
TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão
por morte. Alega em suas razões que: (i) não há elementos que permitam inferir a condição de
segurado especial do falecido na data do óbito; (ii) o último vínculo do falecido como
segurado especial demonstrado por início de prova material é do ano de 2009, representado
pelo recebimento de auxílio-doença na condição de trabalhador rural; (iii) o falecido era
proprietário de terras e não há nenhum início de prova posterior a 2009 que evidencie que o
de cujus desempenhasse atividade laborativa como meio de vida.

A sentença está assim fundamentada, no que diz respeito ao ponto controverso do recurso - a
qualidade de segurado especial do falecido:

"(...)

No caso em tela, para comprovar a condição de trabalhador rural segurado especial do
falecido, a parte autora juntou: fichas de matrícula escolar de filho, trazendo a sua profissão e
do ex-marido, como lavradores; ficha de Secretaria Municipal de Saúde, datada de 2000,
indicando a profissão do extinto, como lavrador; carteira de sindicato rural no nome do
marido falecido, constando a filiação do mesmo em 2008; certidão de óbito informando o
endereço do falecido na zona rural de Afonso Claudio/ES (Córrego Laranjal – Alto Guandu);
comprovante de endereço rural no seu nome e documentos de propriedade rural em nome da
família (pai do de cujus).

Realizada audiência de instrução, as testemunhas foram uníssonas em confirmar o trabalho
rural do falecido quando do óbito, conforme segue seus depoimentos:

Testemunha João Nemias Vieira: depoente mora em Alto Guandu, Zona Rural, Afonso
Cláudio/ES, onde é proprietário; conhece a autora há 30 anos, quando ela era solteira; ela
casou com Paulo Macette; Paulo tinha propriedade vizinha à do depoente; Paulo sempre
trabalhou nessa propriedade, com cultivo de café, milho, feijão, batata baroa, repolho,
inhame; quando faleceu, Paulo trabalhava na roça com o filho Dionathan; a autora também
ajudava na roça; atualmente, a autora só trabalha eventualmente; Paulo vendia verduras para
Marquinho Cosme, e o café para Gelso Tosta.
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Testemunha Edvaldo Ferreira Vargas: mora em Alto Guandu, Zona Rural, Afonso Cláudio/ES,
onde é proprietário; conhece a autora há 40 anos, quando ela era criança; ela casou com
Paulo Macette; Paulo tinha propriedade próxima à do depoente; Paulo sempre trabalhou
nessa propriedade, com cultivo de café, milho, feijão e verduras; quando faleceu, Paulo
trabalhava na roça com o filho Dionathan e a autora; atualmente, a autora só trabalha
eventualmente; depoente vende seu café para Gelso Tosta e para outros; Paulo também vendia
para estes.

Testemunha Valdir Kutz: mora em Alto Guandu, Zona Rural, Afonso Cláudio/ES, onde é
meeiro; conhece a autora há 33 anos, quando ela era solteira; ela casou com Paulo Macette;
Paulo tinha uma propriedade de herança em Alto Guandu; quando faleceu, Paulo trabalhava
na roça com o filho e a autora; atualmente, autora não trabalha, em razão de problema de
saúde, e o filho toma conta da lavoura; não sabe para quem Paulo vendia as verduras ou café;
Gelso Tosta é comprador de café na região.

No CNIS, tanto da autora, quanto do falecido não há registro de atividades. Pelo contrário,
constam informações de recebimento, por ambos, de benefícios previdenciários na qualidade
de segurado especial nos anos de 1995, 1999; 2008 e 2009 (Evento 27, CONT2).

Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos,  é cabível o reconhecimento da
qualidade de segurado especial do falecido, como trabalhador rural em regime de economia
familiar.

Havendo início de prova material da atividade rural do instituidor corroborado por prova
testemunhal, e comprovada a dependência econômica da parte autora, que é presumida,
merece ser acolhido o seu pedido de concessão de pensão por morte.

(...)" 

No caso, as testemunhas foram capazes de confirmar as alegações da autora quanto ao
exercício da atividade rurícola pelo seu marido e instituidor da pensão até a data do óbito,
corroborando o início de prova material apresentado, conforme se afere dos depoimentos,
gravados em mídia audiovisual e transcritos na sentença.

Nota-se, ainda, registros no CNIS de recebimento de benefício por incapacidade pelo
falecido, na qualidade de segurado especial nos anos de 2008 e 2009 (Evento 27 - CONT2 -
fl. 14), o que prova que a atividade rural é o meio de vida principal do segurado, ao menos
desde o ano de 2008.

Ademais, a exigência de início de prova de todo o período laborado pelo trabalhador rural já
foi mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso sujeito a sistemática dos recursos
repetitivos. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL.
TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E
ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO
VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA.
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1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento da
exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, para os
denominados trabalhadores rurais boias-frias.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art. 535 do CPC.

3. Aplica-se a Súmula 149/STJ ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à
comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário") aos
trabalhadores rurais denominados "boias-frias", sendo imprescindível a apresentação de
início de prova material.

4. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de
trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova
material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula
149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por
idônea e robusta prova testemunhal.

5. No caso concreto, o Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento da
Súmula 149/STJ para os "boias-frias", apontou diminuta prova material e assentou a produção
de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como segurada especial, o que está
em consonância com os parâmetros aqui fixados.

6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
10/10/2012, DJe 19/12/2012)

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Em tempo, verifico que a autora noticiou no Evento 79  o não cumprimento integral da
sentença, que determinou a implementação do benefício de pensão por morte. O extrato do
CNIS no Evento 80 comprova que o benefício foi concedido pelo INSS pelo prazo de apenas
4 (quatro) meses, ou seja, no período de 29/01/2018 a 29/05/2018 (NB 1911953165).

A sentença julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte, sem fixar ressalvas
quanto ao prazo de duração do benefício, pelo que se presume que a pensão é vitalícia pela
causa de pedir, eis que a parte autora alegou e comprovou que o falecido era trabalhador rural
desde a sua infância.

O INSS recorreu questionando apenas a qualidade de segurado do falecido. Nada questionou
a respeito da carência, ou seja, do tempo em que o segurado teria mantido a qualidade de
segurado especial, pelo que a matéria não fora devolvida a esta TR e não pode ser analisada.

Assim sendo, a APSDJ deve cumprir integralmente a sentença, implementando de
imediato o benefício de pensão por morte vitalícia.
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Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério
previsto na súmula 111 do STJ.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
Intime-se a APSDJ para implementar o benefício de pensão por morte, conforme tutela
provisória já concedida na sentença.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338707v10 e do código CRC dff6abba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5005440-96.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIA APARECIDA DA SILVA MACETTE (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. Intime-se a APSDJ para implementar o
benefício de pensão por morte, conforme TUTELA provisória já concedida na sentença, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338708v2 e do código CRC e57428b0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0039915-50.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NILZA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RECORRIDO: NATHALIA NEGREIROS DOS SANTOS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (RÉU)
RECORRIDO: CARLA DOS SANTOS NEGREIROS (PAIS) (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR
MORTE. CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. ROMPIMENTO
DA RELAÇÃO MATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por NILZA PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte.
Alega em suas razões que o fato de ser dependente do falecido perante o INSS e os extratos
bancários, comprobatórios de que o de cujus a sustentava, trazem verossimilhança às
alegações da recorrente acerca da dependência econômica. Sustenta a possibilidade de divisão
da pensão por morte entre a esposa e a companheira, diante da manutenção de dois
relacionamentos paralelos, pois ambas dependiam economicamente do falecido.

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder pensão por morte desde a
data do óbito de Rui dos Santos Pereira, em 11/11/2017 (NB 184.307.464-5, DER 06/12/2017).

A autora casou-se com Rui dos Santos Pereira em 17/12/2004 (evento 4). Não há na certidão
de casamento averbação de separação ou divórcio do casal. Formalmente, eles eram casados.

A dependência econômica do cônjuge em relação ao segurado é presumida, independe de
prova (artigo 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Se ficar comprovada a persistência da sociedade
conjugal até o óbito de Rui dos Santos Pereira, a dependência econômica será presumida.

Contudo, se ficar provada a separação de fato do casal, o cônjuge separado de fato necessita
comprovar efetivamente a dependência econômica para manter a qualidade de dependente
para fins previdenciários. A autora não necessariamente terá perdido a qualidade de
dependente, apenas ficará afastada a presunção de dependência econômica, que terá que ser
concretamente provada.

Na certidão de óbito de Rui dos Santos Pereira consta que ele vivia em união estável com a
declarante de óbito, Carla dos Santos Negreiros, conforme escritura pública de união estável
lavrada em 07/01/2016, bem como que o falecimento ocorreu em São Luís/MA (evento 5).

O benefício vem sendo pago a Carla dos Santos Negreiros e a Nathalia Negreiros dos Santos,
na condição de companheira e filha de Rui dos Santos Pereira, respectivamente, ambas
residentes no município de São Luís/MA (evento 29, OUT19-20).
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Nathalia Negreiros dos Santos alegou, em contestação, que "a autora estava separada de fato
do de cujus há cerca de sete anos, constituindo união estável com a corré e tendo gerado uma
filha, atual beneficiaria da pensão post mortem" (evento 52, DEFESA PREVIA1).  

Na escritura pública declaratória de união estável entre Rui dos Santos e Carla dos Santos
Negreiros, lavrada em 07/01/2016, consta que o falecido declarou-se separado de fato há mais
de 7 anos [desde 2009],  bem como que o casal possui endereço residencial à Rua Suécia, nº
31, quadra 67, Bairro Anjo da Guarda, São Luís/MA, viviam em unão estável há 7 anos [desde
2009] e tiveram uma filha, Nathália Negreiros dos Santos (evento 52, ANEXO3, fls. 16-17).

Carteira de identidade comprova que Nathália Negreiros dos Santos  é filha de Rui dos Santos
e Carla dos Santos Negreiros e nasceu em 19/12/2012 (evento 52, ANEXO2, fl. 3).

No contrato de locação do imóvel residencial sito à Rua Suécia, nº 31, quadra 67, Bairro Anjo
da Guarda, São Luís/MA, local em que Rui teria falecido (evento 5, OUT3), firmado em
04/04/2014, consta que a locatária, Carla dos Santos Negreiros, está qualificada com o estado
civil "união estável" (evento 52, ANEXO3, fl. 18)

CTPS do falecido indica que ele possuiu dois vínculos de emprego com a empresa Plamont
Planejamento Montagem e Engenharia Ltda., o primeiro formalizado no município da
Serra/ES, com vigência no período de 01/07/2002 a 30/07/2002, sendo o dia 22/03/2013 o
último efetivamente trabalhado, e o segundo, no município de São Luís/MA, para vigência a
partir de 20/01/2014 (evento 52, ANEXO3, fls. 3 e 11):
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CTPS da corré indica que ela possuiu vínculo de emprego na mesma empresa, Plamont
Planejamento Montagem e Engenharia Ltda., em São Luís/MA, no período de 23/10/2009 a
05/03/2014 (evento 52, ANEXO2, fl. 7).
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Para esclarecer as circunstâncias fáticas, foi realizada audiência. Segue o teor dos
depoimentos:

Depoimento pessoal da autora

Casada com o senhor Rui, até o fim da vida; tudo começou com a morte do
marido; ele morava a trabalho em São Luís do Maranhão; o corpo do falecido veio de São
Luís para cá (Espírito Santo); precisava de uma assinatura da autora, pois os dois tinham um
plano funerário; autora era casada com o senhor Rui dos Santos Pereira, tinha trinta anos de
casamento; durante o casamento nunca houve separação; a empresa em que o falecido
trabalha era em São Luís do Maranhão, trabalhava aqui para essa empresa e foi transferido
para São Luís, empresa mandou ele para outra estação, autora não se recorda a data, mas
tem muitos anos; trabalhava na empresa, depois de quatro anos foi mandado embora e veio
para o Espírito Santo e ficou por dois anos, a empresa Plamont é daqui do Estado, mais tem
uma outra sede em São Luís, sendo que tinha que fichar o falecido nessa empresa fora do
Estado; falecido saiu do Espírito Santo para ser fichado/contratado na empresa que fica em
São Luís, ficou por quatro anos no Estado do Maranhão; autora não recorda o ano que o
falecido foi para São Luís; quando estava trabalhando passou a ficar doente, não podia
vir para o Espírito Santo, pois o plano de saúde só dava cobertura no Estado do Maranhão,
essa era a informação que o falecido passava para a autora; quando o falecido foi para o
Maranhão, tinha um problema no coração, a causa do falecimento foi por várias coisas,
problemas no coração, pâncreas, mas não tinha doença; quando o falecido foi fichado no
Maranhão trabalhou por quatro meses e depois começou a passar mal e ser internado, ficou
mais tempo internado do que trabalhando; o falecido pedia para autora lhe enviar alguns
documentos referente ao INSS; o falecido trabalhou muito pouco, se encostou; quando ele se
encostou, não veio para o Espírito Santo, pois ia muito no médico e o plano de saúde só
cobria no Estado do Maranhão; autora não foi para o Maranhão para ficar com o falecido
por causa dos filhos, tem um filho problemático, autora teve dois filhos com o falecido,
Marlon e Rúbia, hoje os filhos tem vinte e oito anos e vinte e quatro anos, quando o falecido
foi para o Estado do Maranhão, a filha Rúbia tinha dezessete para dezoito anos; de tempos
em tempos a empresa transferia o falecido, pois onde trabalhava estava fraco de serviço,
depois que passou a ser fichado em São Luís, a empresa fornecia passagem para visitar a
família, vinha de quinze em quinze dias e quando passou e ficar fixo em São Luís, as visitas
diminuíram; do tempo que ele ficou em São Luís veio visitar a família por quatro vezes, dos
quatros anos que ficou em São Luís; quando vinha visitar a família no Espírito Santo, ficava
por pouco tempo, pois tinha que voltar por causa das consultas médicas; autora afirma que
depois do falecimento descobriu tantas coisas do marido que nem parecia a pessoa que tinha
casado; as visitas do falecido à família eram curtas pois tinha várias consultas; autora
afirma que, dois meses antes do falecimento, seu marido disse que ia vir embora de
vez; autora trabalhava e o falecido mandava dinheiro, autora diz que era pensão; autora
trabalhava na casa das pessoas, trabalhou em restaurante, casa de família e inclusive quando
o marido morreu, autora trabalhava em casa de família, saiu do hospital e foi trabalhar em
casa de família; a filha da autora ligou e avisou que o marido tinha falecido, autora estava
trabalhando quando recebeu a notícia; o dinheiro que o falecido mandava era para a autora,
pois os filhos já eram casados, com o dinheiro a autora pagava um plano funerário, pagava
água; o casal tinha casa própria; após o falecimento, a autora passou dificuldades e até hoje
passa por dificuldade; quando o autor foi para o Estado do Maranhão, autora e ele estavam
construindo uma casa, teve que parar a obra e até hoje está parada a construção, pois
autora não tinha condições, apenas conseguiu bater a laje; a autora gastava muito dinheiro
com advogado por causa dos processos de seu filho, só de advogado a autora pagou R$
5.000,00, sendo que era o falecido que pagava, o filho da autora ficava mais preso do que
solto, era casado, batia na mulher, autora não tinha condições financeiras para ajudar o
filho; antes do falecido ir para São Luís, o casal mexia na casa, quando o falecido foi para
São Luís falou que ia continuar mandando dinheiro para a construção, autora bateu laje,
bateu piso, mas agora não consegue terminar; quando autora foi requerer a pensão, teve a
surpresa de que o falecido tinha feito união estável com outra pessoa em São Luís, mas
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continuava casada com a autora, descobriu isso quando estava liberando o corpo do autor
no funeral, funerária em Campo Grande, e quando olhou os documentos viu que o nome do
falecido estava errado, sendo que de Rui dos Santos Pereira estava Rui dos Santos e estado
civil de união estável, Pereira é o sobrenome da autora que Rui utilizava; tudo isso a autora
só teve conhecimento no dia do falecimento do marido, porque antes a autora não sabia de
nada, era a esposa que estava aqui no Estado do Espírito Santo cuidando das coisas como
era falado pelo falecido por telefone: “filha, cuida das coisas aí”, chama autora de filha; o
valor que o falecido mandava para a autora era variado, antes de ficar doente mandava um
dinheiro bom, o casal tinha conta conjunta no Itaú, depois passou a mandar pela Caixa
Econômica, depois passou a mandar pouco dinheiro, pois segundo o falecido gastava muito
com remédio; o marido faleceu em novembro, não se recorda data, pois em abril o filho da
autora também morreu e por conta dessa situação ficou abalada; autora não se recorda da
última vez que o falecido mandou dinheiro, depois que o falecido morreu muita coisa
aconteceu, os comprovantes do depósitos estão no laudo que o advogado pediu, tudo no
processo; a autora não tinha conhecimento de que o autor tinha outra filha no Maranhão,
não comentava quando vinha para o Estado do Espírito Santo; o falecido decepcionou muito
a autora como marido, como servo do Senhor e autora foi saber tudo isso quando estava na
funerária assinando os papéis da seguradora que trouxe o corpo do falecido; o dinheiro que
falecido mandava era pelo Itaú, pois tinha conta conjunta e depois pela Caixa; autora afirma
que a conta conjunta acabou porque o falecido fez um empréstimo, mas a autora não sabe a
finalidade do empréstimo e diz que até hoje o Itaú liga para ela, pois a conta era conjunta,
quando o Itaú começou a ligar, o falecido começou a usar o banco da Caixa; mandava o
dinheiro na conta da Rúbia, filha do casal.

 

Depoimento da corré - Carla dos Santos Negreiros

Conheceu o senhor Rui em 2009; trabalhava na mesma empresa que Rui trabalhava; em 2010,
Rui alugou uma casa para os dois; Rui que pagava o aluguel da casa; dependia do falecido
para tudo, inclusive saiu do seu emprego para cuidar do Rui na época que moravam juntos;
depois Rui descobriu que tinha problema de coração, ia para o hospital; quando conheceu
Rui, ele veio para o Maranhão trabalhar, a empresa que transferiu ele para o Maranhão e a
depoente foi trabalhar com serviços gerais na empresa e conheceu ele; Rui morava em uma
república; no começo de 2010 os dois alugaram uma casa no Jardim América, tem o endereço
da antiga residência e da atual que fica no Anjo da Guarda; morava com Rui há cinco anos
no Jardim América; no primeiro endereço morou por três anos, totalizando oito anos de
convivência; depoente não tinha conhecimento de que o senhor Rui era casado, pois não
falava sobre isso com ela; a filha da depoente nasceu no dia 19 de dezembro de 2002;
depoente tomou conhecimento de que Rui era casado quando os dois foram morar no Anjo da
Guarda, e começou a ficar indo constantemente para o hospital e pedia para a depoente entrar
em contato com a família dele, pois estava muito doente, a partir disso a depoente teve
conhecimento de que Rui tinha uma mulher, antes não sabia; o relacionamento entre a
depoente e Rui começou em 2009 e teve conhecimento de que Rui em casado no ano de 2014,
porque Rui vivia indo para o hospital e queria que a depoente conversasse com a família,
depoente conversou com a família, com irmão do Rui e falou que ele estava muito doente;
depoente não tinha contato com a esposa de Rui, não tinha contato com nenhum familiar, não
tinha conhecimento; depoente não tinha conhecimento da Nilza; quando a depoente descobriu
em 2014 que Rui era casado, ele falava que não tinha mais nada com a Nilza, inclusive fez
uma união estável com a depoente, fizeram por vontade do Rui, ele que chamou a depoente e
colocou na união estável que já vivia separado da esposa há sete anos, quando fizeram a
união estável, Rui não levou nenhuma certidão, levou apenas documento de Identidade e CPF,
levou comprovante de endereço do dois, na Rua Suécia, onde a depoente mora, e CPF e
Identidade, fizeram a união só com esses documentos; está escrito que Rui não convivia com a
esposa e foi para o Maranhão, quando faleceu morava no Maranhão; quando Rui foi para o
Estado do Maranhão, no começo ele ficava vindo para o Espírito Santo por causa da mãe,
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informação que Rui passava para depoente, sua mãe era doente e tinha problema de coração,
falava também que vinha por causa dos filhos, mas nunca citava que ia por causa de outra
mulher; Rui declarou mais de uma vez que não tinha mulher, inclusive foi embora para o
Maranhão e depoente morava no Anjo da Guarda com ele há cinco anos, nenhum familiar
entrava em contato, Rui apenas pediu para manter contato quando estava muito doente, antes
depoente não tinha conhecimento de Nilza e de nada; depoente nuca desconfiou de telefonema
do Rui, não tinha acesso ao telefone do Rui, não tinha acesso às coisas pessoais, não sabia se
ele falava com outra pessoa; depoente dependia dele e saiu do emprego da cuidar do Rui
porque só vivia no hospital, tem prova de que ficava cuidando dele e ficava todo tempo com
ele, desde 2009, final de 2009 que vivia com Rui; depoente não sabia se Rui enviada dinheiro
mensalmente para alguém, sabia que dependia do Rui e ele pagava o aluguel da casa; Rui foi
enterrado no Espírito Santo porque, conversando com o irmão do Rui, o Wilson, a esposa
estava pagando a funerária, mas isso ficaria a critério da depoente se ela quisesse que o corpo
do Rui fosse para o Espírito Santo; como a mãe do Rui estava bem debilitada e o irmão e os
dois filhos queriam que fosse, a depoente autorizou, até porque não tinha condição de enterrar
no Maranhão, Rui vivia no hospital, depoente gastou muito com remédio que era comprado em
seu nome, terminou de pagar agora, não comprava no nome Rui porque era sujo; as verbas
rescisórias do contrato de trabalho com a empresa foi recebida por Rui, quando Rui faleceu
estava empregado, mas encostado; Rui trabalha na Empresa Plamont há doze anos, acha que
é de onze a doze anos, foi mandado embora quando estava no Maranhão, alegou que ia em
Vitória para registrar, pois tinha sido transferido do Espírito Santo para Maranhão, tinha que
bater em Vitória, recebeu o dinheiro e voltou para o Maranhão; quando voltou foi contratado
novamente, empresa deu três meses para ele ficar em casa, inclusive no Jardim América, onde
estava com a depoente, e depois de três meses foi fichado, ficou fichado até falecer, foi nesse
tempo que foi piorando a saúde, Rui nem sabia que tinha problema de coração; passou mal na
Vale, foi levado para o hospital e descobriu que tinha coração grande, depoente já estava com
ele; quando Rui veio a falecer, a depoente não foi até a empresa da baixa na carteira, isso está
na justiça, ainda não foi liberado, depoente ainda não recebeu  nada desse dinheiro; depoente
está na justiça requerendo esse valores, por meio do advogado senhor Wilson, mas até o
momento não foi recebido nada; depoente está com os todos os documentos e com a CTPS,
Identidade, CPF e relatório do médico dizendo que cuidava dele; depoente buscou receber os
valores pois Rui morava no Maranhão e foi fichado lá; depoente trouxe duas testemunhas, a
dona Amélia e Zélia eram vizinhas do casal, moram no Anjo da Guarda, endereço que
depoente vive hoje e viveu com o Rui por cinco anos; as outras testemunhas são do Jardim
América e sabe a depoente e Rui estavam juntos desde 2009, final.

 

1ª testemunha da autora – Fabiano de Jesus Santos

É vizinho há mais de vinte anos da autora; depoente sabia que a autora e o senhor Rui eram
casados, Rui foi para o Estado do Maranhão, mas mantinha contato com a autora e veio por
quatro vezes visitá-la, quando vinha ia na casa da mãe do depoente que tinha consideração
pelo falecido, toda vez que Rui vinha visitar a autora passava na mãe do depoente; o depoente
não presenciou nenhuma mudança no Rui desde quando ele foi para Maranhão e vinha para o
Espírito Santos visitar a autora, sempre o tratou bem, o comportamento era o mesmo, sempre
mesma pessoa, tratava a mãe do depoente bem e também dos filhos que não eram dele;
depoente é vizinho da autora há cerca de vinte anos, mora no mesmo lugar desde 1989; os
filhos que não eram dele era o finado “Cisquim”, como era conhecido, e finado Walace, que
são filho da autora que o Rui pegou novo para criar, quando Rui foi morar com a autora, ela
já tinha esses dois filhos, autora teve um relacionamento anterior ao senhor Rui, mas o
depoente não conheceu a outra pessoa que a autora se relacionou, quando a autora veio
morar próximo ao depoente já tinha as crianças do antigo relacionamento, Rui os tratou como
filhos; Autora e Rui também tiveram filhos, Marlon e Rúbia, ao todo eram quatros filhos;
depoente não se recorda quando Rui foi para o Estado do Maranhão; da última vez que o
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depoente viu o senhor Rui disse que estava “tranquilo”, os dois conversaram e Rui disse que
estava tudo bem, depoente afirmar que na aparência está “tranquilo”, mas não sabia como
está a saúde do Rui.

 

2ª testemunha da autora – Juscelino Ferreira Santos

Era amigo do esposo da autora e trabalhava junto com ele; a relação era de amigo com o
falecido, trabalhavam e viajavam juntos, depoente viajou quatros vezes para o Estado do
Maranhão e já morou na mesma residência com o falecido em Maranhão, na residência tinha
“zeladeira”, era uma primeira e depois foi outra, moravam quatro pessoas, trabalhavam na
empresa e eram todos de Vitória-ES; depoente não sabia que o Rui tinha um relacionamento
no Maranhão; por uma vez o filho do Rui para o Maranhão e ficou na mesma casa que
eles; depoente ficou no Maranhão entre 2009 a 2014, ia e voltava, ficava sessenta dias por lá
e voltava, nunca ficava direto; sempre que depoente voltava para o Maranhão encontrava
com Rui na mesma residência, depoente nunca presenciou Rui com outra mulher, depoente
conhece a autora, alega que Rui já sofreu um acidente no trabalho e foi visitá-lo na casa da
autora, acidente aconteceu em Vitória, depoente foi visitar o amigo acidentado e conheceu a
autora nesta oportunidade; depoente mora na mesma residência que Rui no Maranhão, mas
não teve conhecimento nenhum de outra mulher que Rui tenha se relacionado; depoente ia
para Maranhão e voltava, foi para lá uma época, depois foi por dois meses, época em que o
depoente vinha embora para o Espírito Santo e Rui continuava lá, a última vez que o depoente
foi para Maranhão e voltou para Vitória foi em 2014; depoente ainda não é aposentado,
trabalha na Plamont, mas nunca mais foi para o Maranhão, desde 2014; junto com o
depoente e Rui, tinha uma zeladora que cuidava da casa, foram duas zeladoras, primeiro era
uma mulher e depois outra de nome Carla dos Santos, soube que Rui teve uma filha com
Carla só depois que ele veio a falecer, viu Carla no velório do Rui; Carla ficava na casa
durante o dia zelando e de noite quando o depoente e Rui chegava, a zeladora já tinha saído;
Rui não saía para outro lugar, dormia com o depoente na mesma residência; depoente não
sabe por quanto tempo Carla ficou como zeladora, sabe que durante o tempo que estava no
Maranhão, Carla era a zeladora; depoente viajou por duàs vezes para o Maranhão e viu
Carla zelando a casa, o pagamento pelos serviços era pago pela empresa Plamont.

 

3ª testemunha da autora – Maria Madalena Gomes Andrade Tartalia

É amiga da autora há muitos anos; depoente conhecia o senhor Rui há mais de trinta anos,
assim como conhece a autora, praticamente foram criadas juntas, depois de um tempo a
autora e Rui se casaram e tiveram filhos, depoente também teve filho, seguiu a vida e
continuaram sendo amigos; depoente teve ciência da época em que Rui para o Maranhão,
sendo que ia e voltava, depoente tinha convívio de amizade, às vezes quando Rui vinha para o
Estado Espírito Santo marcavam de visitar, mas não era amizade de estar sempre junto;
depoente não sabia que Rui tinha outra família; depoente não lembra bem quando Rui foi
para o Maranhão, deve ter mais de oito anos, por volta de 2009; depois que Rui foi para o
Maranhão voltava para casa de três em três meses, às vezes de seis em seis meses, mas teve
uma época em que ficou afastado por dois anos sem vir para Vitória, depoente não lembra
quando isso aconteceu; soube que Rui teve um problema de saúde, vinha em casa visitar a
família; da última vez que a depoente viu o senhor Rui, não deu para perceber se ele estava
com problemas de saúde, pois ele era muito animado; da última vez que a depoente o viu, não
aparentava, sempre foi uma pessoa animada, como a depoente não tinha uma relação íntima,
não perguntava sobre problemas de saúde, Rui era uma pessoa ativa, fazia almoço, churrasco;
depoente soube que Rui estava doente pois a autora comentou, mas não dava para perceber.
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1ª testemunha da corré – Maria Amélia Silva Costa

É vizinha da corré, conhece há cinco anos desde quando foi morar na rua onde a depoente
reside, foi morar com seu marido, o senhor Rui e com sua filha, corré era chamada de
Carla, esposa do senhor Rui, mas não sabia se os dois eram casados ou não, mas os dois
moravam juntos, pois são marido e mulher, depoente não procurava saber se eram casados ou
não; Rui faleceu há dois anos, quando faleceu estava junto com a corré, os dois tinham uma
filha, de nome Nathália; depoente nunca perguntou se Rui ia para Vitória, sempre via pela
região; depoente não tem hábito de estar na casa dos vizinhos, apenas cumprimenta, não
pergunta sobre viagem; depoente não sabe se Rui tinha outra família no Espírito Santo, nunca
falou sobre a vida com a depoente, o convívio com Rui era de vizinhança, davam bom dia, boa
tarde, boa noite e perguntavam como estavam.

 

2ª testemunha da corré - Maria José Bezerra da Costa

Conhece corré há cinco anos, conhece do bairro mesmo; corré morava com o esposo, o
senhor Rui, com a filha e com um filho, era um casal; Rui faleceu em novembro de 2017, se
não se engana a depoente, quando Rui faleceu estava morando junto com a corré, os dois
eram conhecidos na vizinhança como casal.

A prova testemunhal não comprovou que a autora manteve sociedade conjugal com Rui dos
Santos Pereira até a data do seu falecimento. Ao contrário, os depoimentos colhidos em
audiência demonstram que houve separação de fato do casal após a mudança de Rui para o
Maranhão, onde ele inclusive teve uma filha, em 2012 (evento 52, ANEXO2, fl. 3), e foi a
óbito, em 2017 (evento 5, OUT3). A própria autora admitiu que, depois que Rui foi para o
Maranhão, ele visitou a família apenas quatro vezes.

Em seu depoimento pessoal, a autora afirmou que teve dois filhos com o falecido, Marlon e
Rúbia, hoje com 28 anos e 24 anos, tendo dito que, quando o falecido foi para o Estado do
Maranhão, a filha Rúbia tinha 17 para 18 anos. Considerando que a audiência ocorreu no dia
27/05/2019, Rúbia teria nascido por volta de 1995. Logo, ela teria completado seus 17
provavelmente em 2012.

A prova oral também não comprovou que a falta da assistência financeira prestada por Rui
dos Santos Pereira comprometeu a satisfação de necessidades básicas da autora. A própria
autora confessou que não sabe a última vez que Rui havia lhe enviado dinheiro, tendo dito que
usava o dinheiro que ele enviava para pagar um plano funerário e a conta de água.

Ademais, extratos bancários sem informação quanto ao nome do depositante não comprovam
que Rui dos Santos Pereira transferia dinheiro para a conta da autora (evento 74,
EXTR2). Nota fiscal emitida por Lucieni Scalfoni - Serviços Póstumos - ME em favor de KAF
Rio Serviços Funerários Ltda. - ME não comprova que a autora custeou despesas com o
traslado do corpo de Rui dos Santos Pereira, dentre outras (evento 74, EXTR2, fl.
11). Orçamento realizado em São Luís/MA em nome de Maurício de Carvalho Castro não
comprova que a autora custeou eventuais despesas com serviços funerários de Rui dos Santos
Pereira (evento 74, EXTR2, fl. 12). Nota fiscal emitida por Maurício de Carvalho Castro em
favor de Rodassist S/A. não comprova que a autora custeou despesas com serviços funerários
de Rui dos Santos Pereira (evento 74, EXTR2, fl. 13). Notas fiscais emitidas por KAF Rio
Serviços Funerários Ltda. - ME em favor de Rodassist S/A. não comprovam que a autora
custeou despesas com serviços funerários de Rui dos Santos Pereira (evento 74, OUT3, flS. 2-
3). Formulário de serviço de funeral  e proposta de seguro sem data, sem assinatura e sem
carimbos não tem valor probatório (evento 74, OUT3,  fls. 1 e 4-7). A proposta de seguro,
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embora com o prazo de vigência de 20/07/2017 a 20/07/2018, foi emitida em favor da autora
em 21/05/1993, quando ela se qualificou como solteira, e não há menção ao nome de Rui dos
Santos Pereira, motivo por que não comprova relação de matrimônio nem de companheirismo
com Rui dos Santos Pereira na época do óbito. 

A dependência econômica ocorre quando o segurado presta auxílio financeiro constante e
substancial, cuja falta, decorrente da morte do mantenedor, acarreta desequilíbrio nos meios
de subsistência do assistido. A dependência econômica, se por um lado não se confunde com
simples auxílio financeiro, isto é, com a colaboração financeira eventual que não é destinada
às despesas ordinárias da casa, por outro, não precisa ser exclusiva, conforme entendimento
consagrado na Súmula nº 229 do extinto TFR: “A mãe do segurado tem direito à pensão
previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo não
exclusiva”. A dependência econômica não pressupõe necessariamente que o dependente viva
às expensas exclusivamente do segurado, mas é imprescindível que o dependente precise
permanentemente da assistência do segurado para sobreviver. A dependência econômica pode
ser parcial. Há dependência econômica se a cessação abrupta da assistência material
prestada pelo segurado ensejar comprometimento na satisfação de todas ou alguma das
necessidades básicas do dependente com alimentação, moradia, vestuário, educação,
assistência médica ou quaisquer outras questões relacionadas à subsistência digna do
favorecido. Diferença entre dependência econômica não exclusiva e mero auxílio financeiro:
na primeira, a cessação da assistência financeira implica, para a mãe (não obstante os
rendimentos próprios desta pessoa), privação total ou parcial da satisfação de necessidades
básicas; na segunda, a cessação importa apenas redução no padrão de vida, sem
comprometimento das necessidades básicas. 

Nesse contexto, a autora não comprovou a manutenção da sociedade conjugal e a ausência de
separação de fato até a data do óbito, tampouco a existência de dependência econômica em
relação ao falecido. Por isso, não tem direito à pensão por morte.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (Destacado)

 

A condição de dependente do cônjuge é presumida nos termos do art. 16, § 4º,
da Lei nº 8.213/1991, de forma que não há necessidade de qualquer outra prova para que
autor faça jus ao benefício de pensão por morte, além da certidão de casamento.

Trata-se, contudo, de presunção legal que pode ser afastada. No presente caso, o
contexto probatório não favorece a autora, eis que há vários indicativos de que realmente o
casal se encontrava separado de fato e a recorrente não se eximiu do ônus de comprovar a
vida em comum do casal.
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Vejamos: (i)  a autora alega que o falecido a sustentava, mas não comprova tal
fato; (ii) a autora afirmou em seu depoimento pessoal que no período em que o ex-marido
trabalhou em São Luis/MA, a partir de 2009 até o óbito em 2017, o Sr. Rui visitou a família
neste estado por apenas quatro vezes; (iii) escritura pública de união estável, existente entre o
Sr. Rui e a corré, firmada em 2016, em que o falecido declara a união estável existente há sete
anos (evento 52, ANEXO3, fls. 16-17); (iv) registro de nascimento da filha do de cujus com a
companheira (corré) no ano de 2012 (evento 52, ANEXO2, fl. 3).

Ante o exposto, a sentença merece ser mantida.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336798v8 e do código CRC e14345c0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0039915-50.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NILZA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RECORRIDO: NATHALIA NEGREIROS DOS SANTOS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (RÉU)
RECORRIDO: CARLA DOS SANTOS NEGREIROS (PAIS) (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336799v2 e do código CRC 1ae4bd7c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000288-61.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MAURA HELENA GUEDES (AUTOR)

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

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de pensão por morte

Alega a embargante que o acórdão é contraditório, eis que o juízo levou em
consideração que os semoventes e o aluguel da terra era integralmente do segurado
instituidor, companheiro da autora, quando as provas anexadas ao processo demonstram que
não era. Afirma que os semoventes que ficaram para o segurado instituidor, produziam
pouco leite, sendo que comercializava o pouco de leite que produzia, conforme depoimento
anexado no evento 21. Alega, ainda, que a subsistência do grupo familiar não era
proveniente do aluguel da fazenda, pois, conforme demonstrado, quando o segurado
instituidor faleceu, os herdeiros não recebiam aluguel do arrendamento, eis que o contrato
havia encerrado, o que não descaracteriza a condição de segurado especial.

 Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344259v2 e do código CRC e2152600.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000288-61.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MAURA HELENA GUEDES (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344260v2 e do código CRC 09a56a30.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0037002-95.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIANE GOMES LAPA (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele
interposto, apenas no que se refere ao critério de correção monetária e juros do valor
decorrente da condenação.

Alega o embargante que o acórdão contém omissão quanto à ausência de
modulação dos efeitos da decisão do STF no RE 870.947.

Não se configura a omissão apontada. O acórdão deu parcial provimento ao
recurso inominado do INSS exatamente em face da ausência de decisão final quanto a
eventual modulação dos efeitos do julgamento do RE 870.947.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340997v2 e do código CRC 1e86b347.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0037002-95.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIANE GOMES LAPA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340998v2 e do código CRC b8e94368.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5003561-20.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

VOTO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GACEN – GRATIFICAÇÃO DE
ATIVIDADE DE CONTROLE E COMBATE DE ENDEMIAS. LEI 11.784/2008.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA TNU. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. RE 870.947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1.    Trata-se de recurso inominado interposto pela FUNASA – Fundação Nacional de Saúde
em face de sentença que a condenou a pagar a diferença apurada a título de Gratificação de
Atividade de Controle e Combate de Endemias – GACEN entre o valor pago à parte autora e
aos servidores ativos. 

Alega a recorrente que, se os servidores inativos e pensionistas não estão sujeitos às despesas
de deslocamento nem expostos às endemias, não é razoável a concessão do pagamento da
GACEN em igualdade com os agentes públicos submetidos às condições assinaladas. Diz que
a gratificação não tem caráter genérico, possuindo natureza indenizatória em face da
exposição do servidor ativo aos riscos de endemias e das despesas para fazer frente aos
constantes deslocamentos para os locais de efetiva realização do trabalho. Alega dever de
observância ao princípio da estrita legalidade e violação ao art. 40, § 8º da CR/88 ou ao art. 7º
da EC nº 41/03, e ainda, inconstitucionalidade do Poder Judiciário substituir-se ao Poder
Executivo em sua competência privativa de iniciativa de lei que trate de aumento de
servidores. Por fim, alega que os juros devem computados a partir da citação e que deve ser
aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 para os critérios de correção monetária, eis que ainda
não houve a modulação de efeitos, de modo que a TR deve ser aplicada ao menos até a data
em que foi proferida a decisão nos autos do RE 870.947 (20/09/2017).

2. A Turma Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado a respeito da extensão
da GACEN aos inativos, nos seguintes termos:

  
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE
COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº
13. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Prolatado acórdão pela
Primeira Turma Recursal de Pernambuco, a qual reformou a sentença, julgando procedente o
pedido de pagamento da GACEN - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E
CONTROLE DE ENDEMIAS, pelos mesmos critérios pagos aos servidores da ativa. 2.
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Interposto incidente de uniformização pela FUNASA, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei
nº 10.259/2001. Alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento da Turma Recursal
de Goiás, segundo a qual a GACEN tem caráter indenizatório, o que afasta o direito de
extensão aos inativos. Paradigma: Recurso JEF 0002851-37.2011.4.01.3500. 3. Incidente
inadmitido na origem, sendo os autos encaminhados à TNU após agravo e distribuídos a este
Relator. 4. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização
nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões
de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade
à súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior
Tribunal de Justiça. 5. O autor aposentou-se em 07/06/1995 na função de agente de saúde
pública da FUNASA. Requer o pagamento da Gratificação de Atividade de Combate e
Controle de Endemias - GACEN nos mesmos patamares dos servidores em atividade. 6.
Acerca da matéria, esta TNU consolidou o entendimento no sentido de que a GACEN possui
natureza remuneratória e de caráter geral, fazendo jus os inativos ao direito à paridade, caso
a aposentadoria tenha ocorrido anteriormente à EC nº 41/03, que extinguiu tal direito. Nesse
sentido, o seguinte PEDILEF, similar aos presentes autos: “PREVIDENCIÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN.
NATUREZA REMUNERATÓRIA – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO. 1. Foi prolatado acórdão pela
Turma Recursal de Pernambuco, que manteve sentença de procedência reconhecendo o direito
da parte autora à incorporação nos seus vencimentos de valor integral da Gratificação de
Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN. (...) 6. No mérito, o cerne do debate
cinge-se à natureza da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias –
GACEN – indenizatória ou remuneratória – daí decorrendo ou não a possibilidade de
extensão aos servidores inativos nos mesmos moldes em que paga aos servidores da ativa, em
cotejo com as alterações trazidas pela EC 41/2003. 7. O artigo 40, § 4º, da Constituição
Federal, em sua redação original, assegurava aos aposentados do serviço público reajuste de
seus proventos de aposentadoria pelos mesmos critérios adotados para os servidores ativos, o
que se convencionou denominar de direito ou regra de paridade. 8. Esse direito permaneceu
assegurado pela Emenda Constitucional nº 20/98, que o realocou no § 8º do mesmo artigo 40
da Constituição Federal. 9. A Emenda Constitucional nº 41/2003, contudo, ao alterar a
redação do §8º do artigo 40 da Constituição Federal revogou o denominado direito de
paridade dos servidores aposentados com os servidores ativos, para assegurar apenas direito
a reajuste dos benefícios para assegurar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo
com critérios definidos em lei. 10. Não obstante a revogação, a Emenda Constitucional nº
41/2003, em seu artigo 7º, assegurou o direito de paridade aos que já haviam se aposentado
ou que tinham direito ao benefício de aposentadoria ou pensão na data do início de sua
vigência. (...) 11. De seu turno, a Emenda Constitucional nº 47/2005 assegurou o mesmo
direito àqueles que se aposentaram na forma do artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria Emenda nº 47, consoante expresso em seus
artigos 2º e 3º, parágrafo único. 12. Pacificou-se na jurisprudência do Egrégio Supremo
Tribunal Federal que se incluem dentre os benefícios ou vantagens concedidos aos
servidores em atividade todas as gratificações que, a despeito de estarem vinculadas à
produtividade na lei, são pagas de maneira geral e por igual a todos os servidores ativos, sem
aferição efetiva da produtividade. Essa jurisprudência se consolidou na Súmula Vinculante
nº 20, que trata da gratificação denominada GDATA (Lei nº 10.404/2002), cujo leading case
é o que restou julgado no Recurso Extraordinário nº 572.052, cuja ementa tem o seguinte
teor: RE 572.052 – STF – Pleno – DJe 17/04/2009 RELATOR:MINISTRO RICARDO
LEWANDOWSKI EMENTA:[…] I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos
inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004,
convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo. II - Embora de natureza pro
labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a
GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos. III -
Inocorrência, na espécie, de violação ao princípio da isonomia. IV - Recurso extraordinário
desprovido. Deveras, o artigo 40 da Lei 8.112/90 reza que ‘Vencimento é a retribuição
pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei’. E no que diz respeito às
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vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores públicos, o saudoso Prof. Hely Lopes
Meirelles nos ensina que: ‘Vantagens pecuniárias são acréscimos de estipêndio do servidor,
concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto
temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em razão das
condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou, finalmente, em razão de
condições pessoais do servidor (propter personam). As duas primeiras espécies constituem os
adicionais (adicionais de vencimento e adicionais de função), as duas últimas formam a
categoria das gratificações (gratificações de serviço e gratificações pessoais). Todas elas são
espécies do gênero retribuição pecuniária, mas se apresentam com características próprias e
efeitos peculiares em relação ao beneficiário e à Administração. Certas vantagens pecuniárias
incorporam-se automaticamente ao vencimento (v.g., por tempo de serviço) e o acompanham
em todas as suas mutações, inclusive quando se converte em proventos da inatividade
(vantagens pessoais subjetivas); outras apenas são pagas com o vencimento, mas dele se
desprendem quando cessa a atividade do servidor (vantagens de função ou de serviço); outras
independem do exercício do cargo ou da função, bastando a existência da relação funcional
entre o servidor e a Administração (v.g., salário-família), e, por isso mesmo, podem ser
auferidas mesmo na disponibilidade e na aposentadoria, desde que subsista o fato ou a
situação que as gera (vantagens pessoais objetivas). (...) O que convém fixar é que as
vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de vencimento, desde
que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens condicionais ou
modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos
exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser quando essa
integração for determinada por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em que as
primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto), ao
passo que as outras (condicionais ou modais) são vantagens pelo trabalho que está sendo feito
(pro labore faciendo) ou, por outras palavras, são adicionais de função (ex facto officii), ou
são gratificações de serviço (propter laborem), ou, finalmente, são gratificações em razão de
condições pessoais do servidor (propter personam). Daí por que, quando cessa o trabalho, ou
quando desaparece o fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais
vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço ou gratificação em razão
das condições pessoais do servidor. (...) Feitas essas considerações de ordem geral sobre o
gênero vantagens pecuniárias, vejamos as suas espécies, isto é, os adicionais e as
gratificações e suas várias modalidades. Adicionais: são vantagens pecuniárias que a
Administração concede aos servidores em razão do tempo de exercício (adicional de tempo de
serviço) ou em face da natureza peculiar da função, que exige conhecimentos especializados
ou um regime próprio de trabalho (adicionais de função). Os adicionais destinam-se a melhor
retribuir os exercentes de funções técnicas, científicas e didáticas, ou a recompensar os que se
mantiveram por longo tempo no exercício do cargo. O que caracteriza o adicional e o
distingue da gratificação é o ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou
uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem da rotina burocrática, e
esta, uma compensação por serviços comuns executados em condições anormais para o
servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que agravam o orçamento do
servidor. O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função; a gratificação relaciona-se
com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, adere ao vencimento e, por isso,
tem caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente. Ambos, porém, podem ser
suprimidos para o futuro. (...) Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas
precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em condições
anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas
como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
(gratificações especiais). As gratificações – de serviço ou pessoais – não são liberalidades
puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do
serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua
percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ‘são partes contingentes, isto é, partes
que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de
circunstâncias momentâneas’. Como já vimos precedentemente , as gratificações distinguem-
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se dos adicionais porque estes se destinam a compensar encargos decorrentes de funções
especiais, que se apartam da atividade administrativa ordinária, e aquelas – as gratificações –
visam a compensar riscos ou ônus de serviços comuns realizados em condições
extraordinárias, tais como os trabalhos executados em perigo de vida e saúde, ou no período
noturno, ou além do expediente normal da repartição, ou fora da sede etc. As gratificações são
concedidas em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço
comum (propter laborem) ou em face de situações individuais do servidor (propter personam),
diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (ex facto officii).
Não há confundir, portanto, gratificação com adicional, pois são vantagens pecuniárias
distintas, com finalidades diversas, concedidas por motivos diferentes. A gratificação é
retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais: o adicional é retribuição
de uma função especial exercida em condições comuns. Daí por que a gratificação é, por
índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é por natureza, permanente e perene.
Em última análise, a gratificação não é vantagem inerente ao cargo ou à função, sendo
concedida em face das condições excepcionais do serviço ou do servidor. (...)’ (in Direito
Administrativo Brasileiro, 18ª edição, Malheiros Editores, págs. 402 a 411 – grifado) 13. A
Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei
nº 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade, de maneira que não tem natureza
indenizatória. Aliás, a questão referente à natureza da GACEN foi recentemente examinada
por esta TNU PEDILEF 050858571.2013.4.05.8400, PEDILEF 051492820.2012.405.8400,
PEDILEF 05149282020124058400 (rel. JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO ANDRADE,
DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146), PEDILEF 05139322220124058400 (rel. JUIZ
FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146). O tema
foi minuciosamente examinado, em pedidos de uniformização em que se almejava o
afastamento da incidência do IR sobre a GACEN, concluindo esta Turma Nacional de
Uniformização, nessas oportunidades, pela natureza remuneratória da gratificação em
comento. 14. O caso em questão trata de matéria diversa, qual seja, se a gratificação em
comento possui o caráter geral, vale dizer, se é paga de forma indistinta, sem qualquer tipo de
avaliação individual de desempenho, aos servidores da ativa e, logo, deveria ser estendida aos
inativos. Transcrevo os dispositivos legais referentes à GACEN: Art. 54. Fica instituída, a
partir de 1o de março de 2008, a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de
Endemias - GACEN, devida aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública,
Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 55. A Gecen e a Gacen serão devidas aos titulares
dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em caráter
permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou
rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e
ribeirinhas. § 1o O valor da Gecen e da Gacen será de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)
mensais. (Revogado pela Lei nº 12.778, de 2012) § 2o AGacen será devida também nos
afastamentos considerados de efetivo exercício, quando percebida por período igual ou
superior a 12 (doze) meses. § 3o Para fins de incorporação da Gacen aos proventos de
aposentadoria ou às pensões dos servidores que a ela fazem jus, serão adotados os seguintes
critérios: (Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012) I - para as aposentadorias e pensões
instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a Gacen será: a) a partir de 1o de março de 2008,
correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu valor; e b) a partir de 1o de janeiro de
2009, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor; e II - para as aposentadorias
e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: a) quando aos servidores que lhes deram
origem se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005,
aplicar-se-ão os percentuais constantes do inciso I deste parágrafo; e b) aos demais aplicar-
se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de
junho de 2004. § 4o A Gecen e a Gacen não servirão de base de cálculo para quaisquer outros
benefícios, parcelas remuneratórias ou vantagens. § 5o A Gecen e a Gacen serão reajustadas
na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores
públicos federais. § 6o A Gecen e a Gacen não são devidas aos ocupantes de cargo em
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comissão ou função de confiança. § 7o A Gecen e a Gacen substituem para todos os efeitos a
vantagem de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991. § 8o Os servidores
ou empregados que receberem a Gecen ou Gacen não receberão diárias que tenham como
fundamento deslocamento nos termos do caput deste artigo, desde que não exija pernoite. 15.
Da análise dos dispositivos legais supra constata-se que a GACEN não é devida para
ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas sim em
razão do próprio desempenho da atividade (pro labore faciendo), consoante conformação
legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei nº 11.784/2008. 15. Dessa forma, a
GACEN é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que
ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei nº
11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham
os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. No entanto,
aos aposentados e pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual
de 50% do valor fixo, conforme anexo XXV da lei n. 11.784/08 na redação dada pela lei n.
12.778/12 (Efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2013 em R$: 1o de janeiro de 2013
- 757,00; 1o de janeiro de 2014 - 795,00; 1o de janeiro de 2015 - 835,00), pago aos servidores
ativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, tendo sido paga no percentual de 40% no ano de
2008, aos aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito. 16. A GACEN, contudo,
não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é pago aos servidores ativos
que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº
11.784/2008. Referido dispositivo legal, por conseguinte, padece do vício de
inconstitucionalidade, consoante vêm entendendo o C. STF em casos análogos, no que
determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e
pensionistas, dado o seu caráter de vantagem paga aos servidores da ativa de forma geral e
desvinculada a uma avaliação de desempenho individual. Acreça-se que, no julgado em
desate, a parte requerida é beneficiária do direito à paridade com os servidores ativos, logo, o
pagamento em patamar inferior da gratificação, não obstante afrontar o caráter unitário da
remuneração da carreira em questão, está em manifesto confronto com o disposto no artigo 7º
da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 17. A parte autora, em conclusão, tem direito ao pagamento da
GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com
direito de paridade, conforme documentos acostados aos autos, somado ao fato de que a
GACEN é paga de forma geral aos servidores da ativa. 18. O acolhimento do pedido, por fim,
não viola a iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, tampouco a
necessidade de previsão orçamentária para seu pagamento, nem há criação de vantagem não
prevista em lei ou extensão de pagamento de verba remuneratória com fundamento na
isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º
da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47/2005, é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena,
de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação
infraconstitucional. 19. Ante o exposto, conheço do Pedido de Uniformização e nego-lhe
provimento, reafirmando a tese da natureza remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora,
o seu caráter geral, bem como o direito à paridade da parte autora, pois aposentada
anteriormente à EC 41/2003, que extinguiu tal direito”. (grifos não originais) (PEDILEF nº
05033027020134058302. Relator: Juiz Federal Ronaldo José da Silva. DJ: 11/12/2015. DOU:
05/02/2016). 7. Como se vê, o acórdão recorrido se encontra em total sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte. Incidência, portanto, da Questão de Ordem nº 13, “in
verbis”: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido
do acórdão recorrido”. 8. Incidente não conhecido.Acordam os membros da TNU - Turma
Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do incidente de uniformização interposto, nos
termos do voto-ementa do Juiz Federal Relator.
(PEDILEF 05207399620144058300, JUIZ FEDERAL FERNANDO MOREIRA GONÇALVES,
TNU, DOU 18/11/2016.) Destacado.
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    A sentença encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pela
TNU, pelo que deve ser mantida.

3. O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. 

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24 de
setembro de 2018. ...”
 

Por conseguinte, o recurso merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:
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(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior
expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução em
Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; §
4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou
 

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão
definitiva (do STF). 

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.
 

4.    O termo inicial dos juros de mora corresponde à data da citação válida, a teor dos artigos
405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

5. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55  da Lei 9.099/1995).

6.   Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença apenas quanto aos juros de mora e à correção monetária, nos termos acima
explicitados.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304877v4 e do código CRC e14edc89.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5003561-20.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença apenas quanto aos juros
de mora e à correção monetária, nos termos acima explicitados, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000304878v2 e do código CRC 9f154968.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5002463-97.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RITA CARRARETTO MOREIRA (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO.
AUMENTO REAL DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
DECORRENTE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/19998 E 41/2003.
INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DE 2,28% EM JUNHO DE 1999 E 1,75% EM MAIO
DE 2004. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não
inicial - de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO
SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 439



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 185/475

5002463-97.2019.4.02.5001 500000330559 .V2 JES10621© JES10621

CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de benefício
previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28% para junho de 1999 e 1,75%
para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos constitucionais estipulados pelas
Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º,
da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi autorizada pelos
artigos em comento, concluindo que não há autorização legal para que os benefícios de
prestação continuada sejam reajustados de acordo com a majoração dos valores ou do teto
dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a jurisprudência do STJ no
sentido de que não existe vinculação entre os critérios legais para atualização dos salários de
contribuição e os reajustes dos benefícios em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula
568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ -
SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Condeno a parte recorrente (vencida) em custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330559v2 e do código CRC 6ad643af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002463-97.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RITA CARRARETTO MOREIRA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330560v2 e do código CRC c6a9de91.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5007026-37.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DILMA PEREIRA RANGEL (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE ATO CONCESSÓRIO DE
BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 81
DA TNU NO CASO CONCRETO. RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que pronunciou a decadência do direito a revisão da renda mensal inicial do benefício
previdenciário de pensão por morte – iniciado em 27/4/2003.

Alega o recorrente não incide a decadência prevista no art. 103 da Lei 8.213/91
às revisões legalmente previstas ou reconhecidas pelo INSS. Sustenta que o STJ, no
julgamento do Ag Rg no REsp 1407710, reconheceu que o prazo decadencial não poderia
alcançar questões que não foram aventadas quando do deferimento do benefício e que não
foram objeto de apreciação pela Administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013
e em sede de repercussão geral, relator o Ministro Roberto Barroso, afastou eventual
inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial razoável para o
questionamento de benefícios já reconhecidos, bem como aplicou a decadência de 10 (dez)
anos para a revisão de benefícios concedidos antes de 1997. O acórdão possui a seguinte
ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.
DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez
implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício
previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a
revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no
interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial
para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida
Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força
de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios
concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.
4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso
extraordinário conhecido e provido.

(RE 626489, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-
2014 PUBLIC 23-09-2014)
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Considerou o STF que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurou impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.

 In casu, o benefício previdenciário foi concedido em 27/4/2003 (Evento 1 -
EXTR8 - fl. 1). Como a ação foi ajuizada em 9/4/2019, após decorrido o prazo de dez anos,
operou-se a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.

Quanto ao entendimento da Súmula 81 da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência – TNU, no sentido de que não incide o prazo decadencial previsto no art. 103,
caput, da Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em
relação às questões não apreciadas pela Administração no ato de concessão, deve-se
entender como não apreciadas pela Administração no ato de concessão as questões fáticas e
não apenas de direito, como por exemplo, o reconhecimento de vínculo empregatício não
registrado ou natureza especial da atividade desempenhada pelo segurado. 

Registre-se que os precedentes que motivaram a edição da referida súmula
tratam de tempo de contribuição reconhecido em reclamação trabalhista posteriormente à
concessão do benefício. Ou seja: todos os precedentes da súmula 81 da TNU se referem a
casos de matéria de fato que não era conhecida quando do ato de concessão do benefício
previdenciário, visto que, até aquele momento, a ação trabalhista não se encerrara.

 Já no julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.407.710,
mencionado pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça afastou a decadência por não ter
havido indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições
especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito (ou seja: mais
uma vez o caso se refere ao não conhecimento de uma matéria de fato ao tempo do ato que
analisou o benefício pleiteado).

Condeno o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), devendo-se observar, contudo, o
disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de
gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311056v4 e do código CRC 4f56da17.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5007026-37.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DILMA PEREIRA RANGEL (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000311057v2 e do código CRC 3480c0c6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5000150-51.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LINO GERALDO QUINTO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas
após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade após a respectiva concessão. Alega o
recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma,
julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a
maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável
entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas
em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-RS, j.
18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000303291v2 e do código CRC 6dabc14b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000150-51.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LINO GERALDO QUINTO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303292v2 e do código CRC af0302e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5002788-06.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEONELLA NAZARE MENDES LIMA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.
RESPONSABILIDADE DO INSS. ART. 72, § 1º, DA LEI 8.213/91. CORREÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de
salário maternidade, em razão do nascimento de seu filho, ocorrido em 07/032016. 

O INSS alegou: 

(i) ilegitimidade passiva: "em se tratando de benefício de salário-maternidade, a
obrigatoriedade do pagamento não é da Autarquia, mas sim do empregador. De fato, a
empresa ou os equiparados à empresa são os únicos responsáveis pelo pagamento do salário-
maternidade à trabalhadora, nos termos do art. 72, §1º, da Lei n. 8.213/91: ..."; 

(ii)  que a autora teve seu filho em 03/2016 e só foi demitida - sem justa causa - em
15/06/2016. Como tinha direito à estabilidade (por ser gestante), a presunção que se faz é de
que ela recebeu salário, ou verba equivalente, até o momento de sua demissão, o que compõe
quase a totalidade dos pretendidos 120 dias de salário-maternidade. Nessa linha, o INSS
alegou o que segue:

Portanto, enquanto vigente o contrato de trabalho (ou enquanto por lei DEVERIA estar
vigente) da mulher empregada o benefício é devido e pago pela empresa, pois tem a finalidade
de custear o período de 120 dias que a trabalhadora gestante permanece afastada do
trabalho. Assim, se o empregador demite a empregada gestante, sem justo motivo, no período
da estabilidade, frustrando-lhe o direito de receber o benefício, cabe a ele ser condenado a
pagar a indenização correspondente e não ao INSS. Cabe ao empregador, em razão do direito
à estabilidade, manter o contrato de trabalho até cinco meses após o parto ou então indenizar
a empregada pelo valor correspondente a todo o período. Assim, não compete à Previdência
Social assumir as consequências de um ato ilícito praticado pelo empregador. A situação dos
autos enquadra-se justamente na hipótese acima tratada: O ULTIMO VÍNCULO DA AUTORA
CESSOU POR DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR,
ocorreu quando a Recorrida já estava grávida, ou seja, a demissão aconteceu quando fazia jus
a estabilidade de gestante, não pode ser o INSS responsabilizado pelos pagamentos.

É o relatório. 

2. Eis o teor da sentença:

Passo a decidir. 
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Salário-maternidade é o benefício previdenciário a que têm direito todas as seguradas,
empregadas, empregadas domésticas, contribuinte individual ou facultativa, durante 120
(cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data
de ocorrência deste, podendo ser por ocasião do parto, da adoção ou da guarda judicial para
fins de adoção. Está previsto nos artigos 71 a 73 da Lei n.º 8.213/91.

O primeiro requisito para a obtenção do benefício é a qualidade de segurada. Sendo assim,
apenas fazem jus ao benefício as seguradas que mantiverem essa qualidade até o parto.

Às seguradas empregadas, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas é assegurado o
direito ao benefício, independentemente de qualquer carência. Assim, para essas espécies de
segurada, o único requisito que se observa é a manutenção da qualidade de segurada.

Não resta dúvida que a demonstração da qualidade de segurada é condição sine qua non, para
a concessão do benefício pleiteado, na forma do disposto no artigo 15 da Lei 8.213/91.

É bem verdade que a Lei de Benefícios não traz previsão expressa acerca da situação da
gestante desempregada. Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência
Social), no artigo 97 estabelece que “o salário-maternidade da segurada empregada será
devido pela previdência social enquanto existir relação de emprego”, reconhecendo, em seu
parágrafo único, o direito ao pagamento do benefício pelo INSS à segurada desempregada,
delimitando, no entanto, aos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas
hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido.  

Ressalte-se, contudo, que os decretos previdenciários não podem ser aplicados de modo a
restringir direito previsto na norma legal que regulamentam.

Diante disso, tenho por ilegítima a aplicação do retro citado dispositivo, já que extrapola os
limites do texto legal, impossibilitando o reconhecimento de direito garantido pelos comandos
do artigo 71, c/c artigo 15, II da lei nº. 8.213/91.

Assim, tratando-se de segurada do Regime Geral de Previdência Social, atendido o requisito
da qualidade de segurada no momento do parto, deve ser concedido o benefício de salário-
maternidade. Insta salientar que, eventual debate acerca da dispensa da empregada gestante,
com todos os argumentos que lhe são inerentes, como a remissão ao artigo 10 do ADCT, será
discutido na esfera trabalhista, não se esquecendo de que o resultado em nada altera o aqui
exposto, conforme os ditames da Lei nº 8.213/91.

No caso dos autos, a demandante comprovou o nascimento do seu filho em 07/03/2016, de
acordo com a Certidão de Nascimento do Evento 1, CERTNASC7. Outrossim, restou
demonstrada a sua qualidade de segurada do RGPS no momento do parto, conforme as
anotações na CTPS (Evento 1, CTPS5).

Sendo assim, reconheço o direito da postulante à concessão do salário-maternidade pleiteado
retroativamente à data do parto (07/03/2016), nos termos do artigo 71, da Lei nº 8.213/91.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto na fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado à
inicial, para condenar o INSS a conceder o benefício de salário-maternidade, a favor da parte
autora, retroativamente à data do parto (07/03/2016), nos termos do artigo 71, da Lei nº
8.213/91.

...
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P.R.I.

3. Da análise dos autos verifica-se que a autora esteve empregada no período de 06/05/2015 a
15/06/2016 (fl. 03, evento 1, CTPS5), junto ao empregador A.B.GOMES COMÉRCIO-ME.

Segundo revela a comunicação da decisão administrativa anexada à fl. 12, evento 1
PROCADM4, a negativa administrativa fundou-se no fato de a responsabilidade pelo
pagamento do salário maternidade ser da empresa empregadora, uma vez que a autora estava
empregada na data do parto.

Essa, contudo, não é a melhor interpretação a ser dada ao caso. Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA
284/STF. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA DESEMPREGADA. CABIMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO PELO INSS. 1. A alegação genérica de
violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido
omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. O salário-
maternidade tem natureza previdenciária, consoante expressamente previsto no art. 18, "g", da
Lei n. 8.213/91. 3. Por seu turno, o art. 71 da Lei de Benefícios estabelece como requisito para
fruição do salário-maternidade estar a beneficiária em gozo da qualidade de "segurada". 4. A
condição de desempregada é fato que não impede o gozo do benefício, bastando a tanto que a
beneficiária ainda se encontre na qualidade de segurada, e a legislação previdenciária
garante tal condição àquele que deixar de exercer atividade remunerada pelo período mínimo
de doze meses, independentemente de contribuição. 5. Durante esse período, chamado de
graça, o segurado desempregado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social,
a teor do art. 15, II, e § 3º, Lei n. 8.213/91. 6. O salário-maternidade deve ser arcado pelo
INSS, uma vez que o caráter contributivo obrigatório estabelece vínculo apenas entre o
segurado e a Previdência Social, única legitimada a responder pelos diversos benefícios
legalmente instituídos. 7. O empregador, quando promove o pagamento do benefício, apenas
atua como facilitador da obrigação devida pelo INSS, a quem incumbe suportar o encargo
previdenciário. 8. "A responsabilidade final pelo pagamento do benefício é do INSS, na
medida que a empresa empregadora tem direito a efetuar compensação com as contribuições
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos" (REsp 1.309.251/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe
28/05/2013). Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1511048/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe
13/04/2015)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-
MATERNIDADE. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE
SEGURADA. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. O salário maternidade é
garantido à segurada empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica,
independentemente de carência, conforme dispõe o art. 26, VI, da Lei 8.213/91, incluído pela
Lei 9.876/99. 2. A impetrante comprovou que, de 17/02/2005 a 12/09/2006, trabalhou na
empresa Casa de Carne Mendonça Ltda., sendo, portanto, segurada obrigatória do Regime
Geral de Previdência Social, não podendo ser responsabilizada por eventual omissão do
empregador nos recolhimentos devidos à Previdência Social. 3. Mesmo a impetrante se
encontrando desempregada, a legislação previdenciária garante a manutenção da qualidade
de segurado até 12 meses após a cessação das contribuições, o que lhe garante o direito ao
benefício pretendido, visto que, conforme documento de fl. 24, a impetrante estava apta a
receber o benefício de salário maternidade a partir de 27/03/2006. 4. Remessa oficial não
provida. (REOMS 200638030025720, JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES (CONV.),
TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:02/10/2013 PAGINA:355.) (Grifei)
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4. O salário-maternidade é benefício previdenciário regido pelos artigos 71 a 73 da Lei nº.
8.213/91. Da leitura desses dispositivos extrai-se que não há na legislação de regência
nenhuma previsão que exclua a responsabilidade do INSS pelo pagamento do benefício à
segurada desempregada, na hipótese de rompimento do vínculo empregatício sem justa
causa. 

Tal entendimento adotado pela autarquia advém do disposto no Decreto nº. 6.122/2007 (que
alterou o art. 97 do Dec. 3048/99), o qual exorbita flagrantemente da competência
regulamentar, criando restrição não prevista na lei. Sobre esta questão, vejamos o seguinte
julgado:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA
DESEMPREGADA. O salário-maternidade consiste em remuneração devida a segurada
gestante durante 120 dias, independentemente do cumprimento do período de carência para as
empregadas, trabalhadoras avulsas e domésticas, ou exigidas 10 contribuições mensais das
contribuintes individuais e facultativas.- A autora trouxe aos autos cópia da certidão de
nascimento do filho, ocorrido em 18.03.2005; comprovantes de pagamentos de salários,
emitidos pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, relativos aos meses de 03/2004 a
12/2004, informando admissão da autora em 26/02/1997 (fls. 23/30); guia de recolhimento de
contribuição previdenciária - competência 02/2005; e comunicação de decisão, informando o
indeferimento do pedido de salário-maternidade, apresentado em 14/04/2005.- A Lei de
Benefícios não traz previsão expressa acerca da situação da gestante desempregada. Por sua
vez, o Decreto nº 3.048/99, que regulamenta a Lei nº 8.213/91, estabelece que o pagamento da
prestação é feito pela empresa, no caso da segurada empregada, havendo posterior
compensação junto à previdência social, "quando do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço" (artigo 94). Já o artigo 97, em sua redação
original, estabelecia que o salário-maternidade da empregada era devido pela previdência
social "enquanto existir a relação de emprego".- Decreto desborda de sua função
regulamentar, trazendo restrições que a Lei nº 8.213/91, a rigor, não estabelece, haja vista a
exclusão da hipótese de extinção de relação de emprego.- Devido o benefício pleiteado, cuja
responsabilidade pelo pagamento é do INSS, visto tratar-se de segurada do Regime Geral de
Previdência Social, bem como por restar afastada a diferenciação estabelecida pelo Decreto
3.048/99 no tocante ao modo como se deu a dispensa, se por justa causa ou a pedido,
reiterando-se que a disposição extrapola os limites de texto legal.- Eventual debate acerca da
dispensa de empregada gestante, com todos os argumentos que lhe são inerentes, como a
remissão ao artigo 10 do ADCT, será travada na esfera trabalhista, não se olvidando que o
resultado, caso se provoque a jurisdição referida, em nada altera o raciocínio aqui exposto,
amparado nos ditames da Lei nº 8.213/91.- Apelação a que se nega provimento. (AC
00006724020054036005, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 -
OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/05/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)
(destaquei)

5. Em verdade, independentemente da causa do rompimento, subsiste o direito da segurada ao
benefício de salário-maternidade, cuja responsabilidade pelo pagamento é unicamente do
INSS.

De fato, quando o benefício não é pago diretamente pelo INSS, o empregador faz a devida
compensação com montantes posteriores que deveriam ser recolhidos a título de contribuição
previdenciária sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física ou jurídica que lhe preste serviço (art. 72, § 1º, Lei de Benefícios).
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Disso decorre que a responsabilidade efetiva pelo pagamento do salário-maternidade é
sempre do INSS. O que a lei faz é eleger o empregador como intermediador dessa relação, a
fim de facilitar a concessão do benefício, sem que isso, todavia, altere a realidade
anteriormente constatada.

6. Dessa forma, diante da natureza previdenciária (e não trabalhista) do salário-
maternidade, resta evidente que, no caso sob comento, o INSS tem, sim,
responsabilidade pelo pagamento do benefício postulado, revelando-se indevida a
negativa administrativa.

Em verdade, essa é a única interpretação que se harmoniza com o fim protetivo do regime de
previdência social – no sentido de garantir meios de subsistência ao segurado que é
surpreendido por um dos riscos sociais que impedem o exercício de sua função habitual (tal
como a gravidez) – e com a salvaguarda conferida pela CF/88 à maternidade (arts. 6º e 201,
inciso II). 

Corroborando o exposto, vejamos os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. DISPENSA ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO
DA CONDIÇÃO DE SEGURADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. O salário-maternidade é
devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no período entre 28
dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas
na legislação no que concerne à proteção da maternidade, sendo pago diretamente pela
Previdência Social. 2. A legislação previdenciária garante a manutenção da qualidade de
segurado, até 12 meses após a cessação das contribuições, àquele que deixar de exercer
atividade remunerada. 3. A segurada tem direito ao salário-maternidade enquanto mantiver
esta condição, pouco importando eventual situação de desemprego. 4. O fato de ser atribuição
da empresa pagar o salário-maternidade no caso da segurada empregada não afasta a
natureza de benefício previdenciário da prestação em discussão. Ademais, a teor do disposto
no artigo 72, § 2º, da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei nº 10.710, de 5/8/2003, a
responsabilidade final pelo pagamento do benefício é do INSS, na medida em que a empresa
tem direito a efetuar compensação com as contribuições incidentes sobre a folha de salários
e demais rendimentos. Se assim é, não há razão para eximir o INSS de pagar o que, em
última análise, é de sua responsabilidade. 5. A segurada não pode ser penalizada com a
negativa do benefício previdenciário, que lhe é devido, pelo fato de ter sido indevidamente
dispensada do trabalho. Eventuais pendências de ordem trabalhista, ou eventual necessidade
de acerto entre a empresa e o INSS, não constituem óbice ao reconhecimento do direito da
segurada, se ela optou por acionar diretamente a autarquia. (TRF da 4a Região, 5a Turma,
AC 200970990008702, rel. juiz Rômulo Pizzolatti, DJ 10.05.2010) (destaquei)

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE RÉ. PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO MATERNIDADE. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO DENTRO DO PERÍODO DE
ESTABILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. ART. 71 DA LEI 8.213/91. DEVER DO
EMPREGADOR DE REALIZAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO MEDIANTE
COMPENSAÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL. MODIFICAÇÃO DO CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO PARA DIREITO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DO BENEFÍCIO A CARGO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
PROTEÇÃO À MATERNIDADE. ART. 6º, CAPUT, E ART. 201, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
IMPROVIDO. 1. Sentença de procedência do pedido de implantação do benefício de salário
maternidade, mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos pela Terceira Turma
Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, sob o argumento de que, embora recaia
sobre o empregador o dever de manter a empregada gestante até o 5º mês após o parto,
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eventual despedida arbitrária não afasta a obrigação da autarquia previdenciária de conceder
o benefício. 2. Interposição de incidente de uniformização pelo INSS, sob a alegação da
existência de divergência com julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, que
considerou ser do empregador a responsabilidade pelo pagamento dos salários em caso de
despedida involuntária durante o período gestacional, conforme disposto no art. 10, II, do
ADCT, e também pelo fato de que, nessas situações, o direito do trabalho vem conferindo à
trabalhadora o direito de ser reintegrada no emprego. 3. Incidente admitido na origem sob o
fundamento de que não foi constatada a divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 5. O r. acórdão pautou-se
no entendimento de que a lei previdenciária atribui ao INSS a responsabilidade pelo
pagamento do salário maternidade, independentemente da situação empregatícia da segurada-
empregada. Justificou que o fato de o empregador realizar o pagamento do benefício enquanto
vigente o contrato de trabalho, bem como seu eventual dever de reintegrar a trabalhadora nos
casos de demissão durante o período de estabilidade, não confere a ele a responsabilidade
pelo benefício, haja vista que o pagamento deste decorre de um sistema de compensação
tributária. 7. Por sua vez, o acórdão paradigma considerou que, apesar de sua natureza
previdenciária, ao benefício de salário maternidade foi conferida característica de direito do
trabalhador, motivo pelo qual o dever de pagamento do benefício ficaria a cargo do
empregador. Apontou, ainda, que, além de representar uma violação da legislação no que
tange ao responsável pelo benefício, a condenação da autarquia previdenciária poderia
ensejar o enriquecimento ilícito da autora, visto a possibilidade de postular na Justiça do
Trabalho a indenização correspondente ao período de estabilidade garantido pela
Constituição. 8. Contudo, embora reconhecida a divergência jurisprudencial entre os julgados,
quanto ao mérito melhor sorte não assiste ao recorrente. 9. O salário-maternidade, nos
termos do art. 71 da Lei 8.213/91, é devido à segurada da Previdência Social, observada as
situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade, não
fazendo a lei ressalva alguma quanto a situação empregatícia da segurada no momento da
gravidez, razão pela qual há de se entender que a sua concessão é devida mesmo nos casos
de desemprego da gestante. 10. O fato de o art. 72, § 1º, da Lei, estabelecer o dever de
pagamento do benefício ao empregador no caso de segurada empregada, possibilitando a
compensação tributária, não ilide o dever do INSS de efetuar o pagamento do benefício. Isso
porque, como bem fundamentado no acórdão recorrido, a relação previdenciária é
estabelecida entre o segurado e a autarquia e não entre aquela e o empregador. Este nada
mais é do que um obrigado pela legislação a efetuar o pagamento do benefício como forma
de facilitar a sua operacionalização. 11. Considerar que a demissão imotivada no período de
estabilidade da empregada importa no dever do empregador de pagar o salário maternidade
no lugar da previdência social seria transmudar um benefício previdenciário em
indenização trabalhista (Ibrahim, Fábio Zambitte, Curso de Direito Previdenciário, 2011, p.
646), o que é absolutamente inadmissível. Eventual obrigação imposta ao empregador de
reintegrar a segurada ao emprego por força de demissão ilegal no período de estabilidade,
com conseqüente dever de pagar o benefício (mediante a devida compensação), bem como os
salários correspondentes ao período de graça, não podem induzir a conclusão de que,
mesmo na despedida arbitrária, caberia ao empregador o pagamento do benefício. 12.
Retirar da autarquia o dever de arcar com o salário-maternidade em prol de suposta
obrigação do empregador é deixar a segurada em situação de desamparo, que se agrava em
situação de notória fragilidade e de necessidade material decorrente da gravidez. Portanto,
considero incabível o entendimento adotado pela Turma de Alagoas. 13. O entendimento
pleiteado pela autarquia previdenciária se afasta dos princípios sociais da Constituição
concernentes à proteção da maternidade (art. 6º, caput), mormente ao específico dever
imposto de proteção à maternidade, especialmente à gestante (art. 201, II, da CF), pois nega
à segurada a necessária proteção previdenciária à maternidade, remetendo-a as incertezas
de um pleito indenizatório contra seu antigo empregador. 14. Desse modo, as razões expostas
no r. acórdão deverão prevalecer, pois atendem de forma mais adequada ao propósito
protetivo do direito securitário. 15. Consentâneo com esse entendimento é o seguinte julgado
do STJ, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-MATERNIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA.
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MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA. PAGAMENTO PELO INSS DE FORMA
DIRETA. CABIMENTO NO CASO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. VIOLAÇÃO DO ART.
267, V E DO ART. 467, DO CPC. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. (...) 3. O salário-maternidade foi instituído com
o objetivo de proteger a maternidade, sendo, inclusive, garantido constitucionalmente como
direito fundamental, nos termos do art. 7º. da CF; assim, qualquer norma legal que se destine
à implementação desse direito fundamental deve ter em conta o objetivo e a finalidade da
norma. 4. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias,
com início no período entre 28 dias antes do parto e data da ocorrência deste. 5. A legislação
previdenciária garante a manutenção da qualidade de segurado, até 12 meses após a cessação
das contribuições, ao segurado que deixar de exercer atividade remunerada. 6. A segurada,
ora recorrida, tem direito ao salário-maternidade enquanto mantiver esta condição, pouco
importando eventual situação de desemprego. 7. O fato de ser atribuição da empresa pagar o
salário-maternidade no caso da segurada empregada não afasta a natureza de benefício
previdenciário da prestação em discussão, que deve ser pago, no presente caso, diretamente
pela Previdência Social. 8. A responsabilidade final pelo pagamento do benefício é do INSS,
na medida que a empresa empregadora tem direito a efetuar compensação com as
contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. 9. Recurso especial
conhecido em parte e nessa parte não provido. (REsp 1309251/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013) 8.
Incidente de uniformização de jurisprudência não conhecido. 16. Pelo exposto, voto no sentido
de conhecer e negar provimento ao Incidente de Uniformização, mantendo o acórdão
impugnado pelos seus fundamentos e pelos ora acrescidos. 17. Julgamento realizado de
acordo com o art. 7º, VII, a), do RITNU, servindo como representativo de controvérsia.
(PEDILEF 201071580049216, JUIZ FEDERAL PAULO ERNANE MOREIRA BARROS, TNU,
DOU 18/11/2013 PÁG. 113/156.) (destaquei)

7.   Juros e Correção Monetária:

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou
qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

III.2. Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
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consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

III.3.Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não
pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior
expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução em
Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; §
4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão
definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

8. O recurso do INSS deve ser provido em parte para reformar a sentença APENAS quanto
à correção monetária, nos termos acima explicitados. Sem custas e sem honorários
(artiogo 55 da Lei 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000296380v13 e do código CRC a58f7894.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002788-06.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEONELLA NAZARE MENDES LIMA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000296381v2 e do código CRC ecb65219.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5001402-07.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JENNEFER SOUZA CABRAL RIBETT (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO
MATERNIDADE.  INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PURO.
RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação
ao pedido de concessão de salário maternidade, e julgou procedente o pedido de condenação
da autarquia a pagar indenização por dano moral à autora.

Alega o recorrente que (i) reparos por atraso de recebimento de valores de benefício devem
ser reparados com juros e correção monetária e não com indenização de danos morais; (ii) não
compete ao 3º Juizado Especial de Vitória apreciar pedido de danos morais, vez que sua
competência é só para causas previdenciárias.

 2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder salário-maternidade, bem
como a pagar indenização por dano moral no valor de R$5.000,00.

De acordo com o art. 25, inciso III, da Lei nº 8.213/91, é devido salário-maternidade para as
seguradas que tiverem cumprido o prazo de carência de dez contribuições mensais. Independe
de carência a concessão de salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora
avulsa e empregada doméstica (art. 26, inciso VI, da Lei nº 8.213/91.

A filha da autora, Lavínia Aryela Souza Cabral Ribett, nasceu em  12/9/2018 (evento 1,
CERTNASC4). 

A autora recebeu salário-maternidade NB 80/169.329.965-5 no período de 12/9/2018 a
9/1/2019 (evento 2).

Não há mais necessidade de tutela jurisdicional em relação ao pedido de concessão de
salário-maternidade.

Por outro lado, persiste o interesse de agir em relação à pretensão de indenização por danos
morais, decorrentes da demora do INSS em decidir o requerimento administrativo dos
transtornos financeiros causados no período em que a autora ficou sem receber proventos
(evento 3). 

O requerimento administrativo foi formulado em 12/9/2018. Em 2/2/2019, o INSS efetuou de
única vez o pagamento dos períodos de 12/9/2018 a 30/11/2018, de 1º/12/2018 a 31/12/2018 e
de 1º/1/2019 a 9/1/2019 (evento 2, INFBEN1).
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Embora o INSS tenha satisfeito a pretensão da autora ao salário-maternidade, a iniciativa do
INSS demorou mais de quatro meses. O INSS deveria ter feito o primeiro pagamento do
benefício em até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão (art. 41-A da Lei nº 8.213/91). A demora do INSS em pagar o
benefício ao qual a autora tinha direito levou-a a ficar sem renda para arcar com o pagamento
da conta de telefonia celular, conforme justificado abaixo e demonstrado no evento 1, COMP9
e COMP10:

Sem poder trabalhar durante a licença maternidade e sem contar com o amparo
previdenciário, é presumível que a autora tenha enfrentado dificuldades para prover as
necessidades básicas, fato que caracteriza situação de constrangimento, e não mero
aborrecimento. Trata-se de dano moral puro, que dispensa comprovação.  A responsabilidade
do Estado é objetiva, independe de culpa do INSS.

A indenização por dano moral deve ao mesmo tempo cumprir a função de sancionar o infrator
e de compensar a amargura sofrida pela vítima, mas sem produzir enriquecimento
injustificado. Por isso, ao arbitrar o valor da indenização pelos danos morais, o juiz deve
cuidar para que não seja tão alto a ponto de formar instrumento de vingança ou de
enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de desprezar o caráter educativo da
condenação. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, observadas as
peculiaridades de cada caso.

Arbitro a indenização em valor correspondente à metade do valor total do salário-
maternidade recebido pela autora.

Dispositivo

Extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/2015, em
relação ao pedido de concessão de salário-maternidade.

Julgo PROCEDENTE o pedido de condenação do INSS a pagar indenização por dano moral,
arbitrada em valor correspondente à metade do valor total do salário-maternidade recebido
pela autora.

Sem custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01). Defiro o
benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. Incompetência do 3º JEF.

Há cúmulo objeto de ações num mesmo processo. A eventual cisão das ações
em dois processos distintos apenas para atender a uma suposta diretriz de competência (já que
o 2º JEF é competente para causas não-previdenciárias) iria de encontro aos critérios
orientadores dos juizados especiais, notoriamente os da celeridade e economia processual
(artigo 2º da Lei 9099/95).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 443



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 207/475

5001402-07.2019.4.02.5001 500000298576 .V9 JES15119© JES7027

Não vejo como interpretar a Resolução da Presidência do TRF da 2ª região que
dispõe sobre competência num sentido que vai de encontro aos critérios que orientam os
juizados especiais.

Pelo exposto, visto que o segundo pedido decorre diretamente do ato
administrativo do INSS que cessou o pagamento do benefício, reputo competente o 3º JEF
para processar e julgar ambos os pedidos.

4. Dano moral.

A sentença acolheu a tese de que haveria dano moral puro, como se denota do seguinte
trecho: "Sem poder trabalhar durante a licença maternidade e sem contar com o amparo
previdenciário, é presumível que a autora tenha enfrentado dificuldades para prover as
necessidades básicas, fato que caracteriza situação de constrangimento, e não mero
aborrecimento. Trata-se de dano moral puro, que dispensa comprovação.  A responsabilidade
do Estado é objetiva, independe de culpa do INSS."

A jurisprudência firmada na TNU que, p. ex., ao julgar o PEDILEF 200851510316411,
definiu que “... o mero indeferimento administrativo de benefício previdenciário não é, por
si só, razão para condenar a Autarquia em dano moral, devendo ser analisada as
especificidades do caso concreto, especialmente a conduta do ente público...” (TNU -
PEDILEF 200851510316411. Relator Juiz Federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e
Silva. Data da Decisão 25/04/2012. Fonte/Data da Publicação: DOU 25/05/2012).

Se o indeferimento, por si só, não é dado suficiente para viabilizar o pagamento de uma
compensação por dano moral, infere-se que também não o é o atraso na concessão de um
benefício (no caso houve atraso, não indeferimento).

Nesse compasso, o recurso deve ser provido.

6 . Sem condenação em custas e em honorários, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Pelo exposto voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO do INSS para julgar
improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298576v9 e do código CRC d1fa2f11.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 443



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 208/475

5001402-07.2019.4.02.5001 500000298577 .V2 JES15119© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5001402-07.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JENNEFER SOUZA CABRAL RIBETT (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO do INSS para julgar improcedente o pedido de condenação
em danos morais, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298577v2 e do código CRC 9c84d8bf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5004812-10.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SOLANGE DA SILVA (AUTOR)

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

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. SEGURADA
ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de salário maternidade, em razão do
nascimento de seu filho, ocorrido em 18/06/2014. A recorrente alega que (ii) a sentença
deixou de reconhecer o tempo de serviço rural como segurada especial anterior ao nascimento
da criança e considerou que a atividade urbana exercida pela parte autora pelo curto espaço
de cinco meses no anos de 2012, impede a concessão do benefício; (ii) a sentença negou
validade aos documentos juntados pela parte autora, bem como ao fato de a recorrente ser de
origem pomerana e estar erradicada no meio rural desde a infância.

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder salário-maternidade de
segurada especial (NB 80/165.350.529-7, DER 24/09/2014).

O INSS alegou que o contrato de comodato e de união estável apresentados são posteriores ao
nascimento do filho, razão pela qual não se prestam a formar início de prova material, bem
como que o extrato do CNIS comprova que a autora desenvolveu atividade urbana em 2012,
não havendo qualquer documento após o encerramento do vínculo urbano e anterior ao
nascimento que a qualifique como trabalhadora rural (evento 5, CONT1).

De acordo com o art. 39, parágrafo único, da Lei n 8.213/91, conjugado com o inciso III do
art. 25 da mesma lei (incluído pela Lei nº 9.876/99), a segurada especial tem direito a salário-
maternidade no valor de um salário mínimo, bastando que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que descontínua, nos dez meses imediatamente anteriores ao do início do
benefício. O art. 93, § 2º, do Decreto nº 3.048/99 (com a redação conferida pelo Decreto nº
5.545/2005) dispõe que “Será devido o salário-maternidade à segurada especial, desde que
comprove o exercício de atividade rural nos últimos dez meses imediatamente anteriores à
data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que
de forma descontínua (...)”.

O filho da autora, Guilherme da Silva Haese, nasceu em 18/06/2014 (evento 1, PROCADM3,
fl. 8). A autora precisa provar exercício de atividade rural no período que abrange os dez
meses anteriores ao parto.
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A comprovação do exercício de atividade rural e da respectiva duração mínima depende de
início de prova material, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da
Lei nº 8.213/91). 

Documentos posteriores ao nascimento do filho não podem ser aproveitados, porque o início
de prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar (Súmula
nº 34 da Turma Nacional de Uniformização). 

Para comprovar exercício de atividade rural, a autora juntou aos autos alguns documentos,
dentre os quais poderiam ser aceitos como início de prova material os seguintes: 

contrato de comodato agrícola firmado pela autora e seu companheiro com seu sogro,
Sr. Angelino Haese, com prazo de vigência de 24/09/2014 a 24/09/2017 (verbal para a
autora desde o dia 17/01/2013), com firmas reconhecidas em 24/09/2014 (evento 1,
PROCADM3, fls. 10-11). O contrato foi feito depois do nascimento.

ficha de cadastramento de gestante, em que consta endereço da autora em zona rural,
com data de atendimento em 18/11/2013 (evento 1, PROCADM3, fls. 18-19). Menos de
dez meses antes do parto.

prontuário médico-ambulatorial, em que a autora é qualificada com a profissão de
lavradora e endereço em zona rural, com data de atendimento em 16/06/2014 (evento 1,
PROCADM5, fl. 2); dois dias antes do parto

CCIR, emissão 2010-2014 - Sítio Meu Futuro, com área equivalente a 0,3815 módulos
fiscais, em nome do marido da autora (evento 1, PROCADM6, fl. 1).

Nenhum dos documentos apresentados é contemporâneo ao período de carência do benefício.

Ademais, no CNIS consta o registro de atividade urbana imputável à autora, de cerca de 5
meses, no período de 02/07/2012 a 30/11/2012,  o que desmente o CCIR como presunção da
condição de rural.

Foi realizada audiência. Eis o inteiro teor dos depoimentos:

1ª testemunha – Jucimar Herbest

Conhece a autora há seis anos; a autora mexe com café, morango, o ramo deles é morango e
verduras; a autora é lavradora; a autora trabalha em sua própria terra; já viu a autora
trabalhar nesse local desde que a conhece; não mora próximo, mas confirma já ter visto a
autora trabalhando nesse local; chegou a ver a época que a autora estava grávida; confirma
ter visto a autora barriguda; a autora sempre estava na roça; a autora plantava morango, café
e verduras; a autora é casada, agora é juntada; o rapaz é Leonir, apelido “Lili”; Leonir
também é lavrador nessa mesma propriedade; Leonir trabalha junto com a autora; já viu os
dois trabalhando; nesse período que conhece a autora, só a viu trabalhando na roça; a autora
não teve vínculos com a Prefeitura.

2ª testemunha – Gilberto Rosa

Conhece a autora há mais ou menos seis anos; não sabe dizer se a autora é casada ou
solteira; a autora trabalha na roça; a autora é lavradora; acha que a autora trabalha na roça
há mais ou menos cinco anos ou cinco anos e meio; não mora muito próximo à autora, mas no
local onde passa dá para ver a autora trabalhando na roça; chegou a presenciar a autora
trabalhando com a barriga grande; a autora trabalha junto com o marido, marido não, não
sabe se é casada ou não; eles têm café, plantam verduras e mexem com morango; a
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propriedade é grande; já viu a autora trabalhando nesse local por uns cinco anos; já morava
lá há muito tempo e a autora é que foi para lá; a autora foi para lá sozinha; a autora mora na
roça; confirma que a autora veio morar próximo há seis anos; a autora foi morar sozinha;
onde a autora foi morar não é dela; o terreno é do pai do companheiro da autora; confirmou
que a autora foi para lá, pois passou a morar com essa pessoa; trabalham sozinhos; só
trabalham a autora e o companheiro; não sabe dizer se a autora já teve outra atividade fora;
só conhece a autora desse período.

3ª testemunha – Solinéia Schroeder

Conhece a autora por uma faixa de seis anos; a autora trabalha na roça com morango e café;
a autora trabalha com o marido; essa roça é deles; a autora trabalha nessa roça por uma
faixa de seis anos, tempo que a conhece; não mora muito próxima à autora, mora nas
redondezas; presenciou a autora trabalhando grávida na lavoura; a lavoura é de morango,
café, também plantam hortaliças, verduras em geral; a autora tem um companheiro; acha que
o nome do companheiro da autora é Leonir, o conhece como “Lili”, então não sabe o nome ao
certo; Lili ajuda a autora na roça, também é lavrador; trabalham juntos; já viu a autora e o
companheiro trabalhando juntos; não possuem mais filhos, somente o Guilherme; Guilherme
ainda está lá; continua trabalhando na roça, no mesmo local; só a autora e o companheiro é
quem trabalha na propriedade; não vê mais ninguém na propriedade, vê somente os dois,
sozinhos; nesse tempo que conhece a autora, não trabalhou fora da propriedade, só fica lá
mesmo.

Não ficou provado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pela autora
durante os dez meses que antecedem o parto. 

A autora, portanto, não tem direito a salário-maternidade.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. Como relatado na sentença, o contrato de comodato agrícola firmado pela autora e seu
companheiro com seu sogro foi feito depois do nascimento de seu filho. De acordo com a
Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais, “para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve
ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. É certo que, em se tratando de salário-
maternidade, o início da prova material não precisa ser contemporâneo ao respectivo período
de carência de dez meses (PEDIDO 05109982420084058015, JUIZ FEDERAL JANILSON
BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 21/06/2013 pág. 105/162), bastando que haja documentos
anteriores a esse período. Não há, contudo, como considerar caracterizado o início de prova
material apenas com documentos posteriores ao parto.

Com relação ao  Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, emissão 2010-2014, tal documento
foi desconsiderado haja vista a autora possuir registro no CNIS de vínculo urbano no ano de
2012 (período de 02/07/2012 a 30/11/2012)
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4. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº
9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo
juízo de piso e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento desta Turma
Recursal.

5 . Condenação da recorrente vencida em custas processuais e em honorários advocatícios de
10% do valor da causa, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, devendo-se
observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o
benefício de assistência judiciária gratuita

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000296023v5 e do código CRC f64b1c36.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5004812-10.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SOLANGE DA SILVA (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000296024v2 e do código CRC 633ecf97.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000309-28.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GEOVANIA HONORATA DOS SANTOS DIAS (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GEOVANIA HONORATA DOS SANTOS
DIAS em face da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito e reconheceu a
prescrição de todas as parcelas eventualmente devidas à autora a título de salário maternidade.

Alega a recorrente que o salário maternidade é um benefício essencialmente instituído em
prol da criança recém nascida e, portanto, o direito dos menoores é inatingível pelo instituto
da prescrição, conforme redação do art. 103, § único da Lei 8213/91.

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de ação objetivando a condenação do INSS a conceder salário-maternidade em razão
do nascimento do filho da autora, em 22/5/2012 (evento 1, OUT10, fl. 8).

O INSS arguiu prescrição.

Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer
ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela
Previdência Social (Art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, com a redação conferida
pela Lei nº 9.528/97). A protocolização de requerimento administrativo, porém, suspende o
prazo prescricional:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO.
ART. 4º DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE DO STJ. INCIDENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pedido de concessão de salário-maternidade. 2.
Sentença de improcedência do pedido, sob fundamento de ocorrência da prescrição
qüinqüenal entre a data do fato gerador do benefício (parto) e a data de ajuizamento da
ação. 3. Manutenção da sentença pela Turma Recursal do Ceará, acrescentando, ainda,
que o pedido administrativo do benefício apenas suspende o prazo prescricional
enquanto perdurar a análise da autarquia até a comunicação do indeferimento. 4.
Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela parte autora, com
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o acórdão
recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal da Bahia no julgamento
do recurso nº 2005.33.00.765537-0, onde entendeu que a prescrição é interrompida pelo
protocolo do requerimento administrativo, passando então a contar novo lustro
prescricional. 6. Incidente não admitido pela Presidência da Turma Recursal do Ceará
ao argumento de que seu seguimento importaria em reexame da matéria de fato. 7. Deve
ser conhecido o presente incidente, vez que o cerne da controvérsia estabelecida,
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contagem de prazo prescricional, não guarda qualquer relação com matéria de fato. 8.
Por outro lado, a questão não requer maiores digressões. O Decreto nº 20.910, de 06 de
janeiro de 1932, que estabelece a prescrição qüinqüenal das dívidas, direitos ou ações
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, previu em seu art. 4º que “não corre a
prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da
dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de
estudar e apurá-la”. Em que pese o caput não especifique se esse “não corre a
prescrição” se refere à suspensão ou à interrupção, o parágrafo único sana eventuais
dúvidas aos prescrever que “a suspensão da prescrição, neste caso verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das
repartições públicas, com designação do dia, mês e ano” (grifei). Outrossim, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 294032/PR, entendeu que o requerimento
administrativo de benefício previdenciário suspende o prazo prescricional, e não o
interrompe como pretende a parte autora. Transcrevo o aresto: “PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DO PRAZO. Tendo havido, por parte da beneficiária, apresentação de
requerimento administrativo pleiteando o pagamento de pensão por morte, permanece
suspenso o prazo prescricional, até que a autarquia previdenciária comunique sua
decisão à interessada. Recurso conhecido e provido. (REsp 294.032/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2001, DJ 26/03/2001, p. 466)”
(grifei). 9. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e improvido, para
manter o acórdão proferido pela Turma Recursal do Ceará que reconheceu a prescrição
qüinqüenal, bem como que tal prazo é apenas suspenso pelo protocolo do requerimento
administrativo do benefício, assim permanecendo enquanto perdurar a análise do
pedido pela Administração, retomando-se a contagem com a comunicação do
indeferimento, nos termos acima. 10. Sugestão ao e. Presidente desta Turma Nacional
de Uniformização para que imprima ao julgamento desde feito a sistemática do art. 7º,
VII, ‘a’, do RITNU. (PEDILEF 05022347920084058102, JUIZ FEDERAL ADEL
AMÉRICO DE OLIVEIRA, TNU, DOU 26/04/2013.)

O termo inicial do prazo prescricional é a data de nascimento do filho: 22/5/2012. Até
28/7/2017, data do requerimento administrativo de salário-maternidade, havia transcorrido
período 5 anos e 2 meses. Portanto, se consumou a prescrição quinquenal.

Dispositivo

Diante o exposto, EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art.
487, II, do Código de Processo Civil, para reconhecer a prescrição de todas as parcelas
eventualmente devidas à autora a título de salário-maternidade.

 Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

 Se não houver recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.
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3. Da análise dos autos verifica-se que o nascimento do filho da autora se deu em 22/05/2012.
O requerimento administrativo ocorreu em 28/07/2017. Assim, considerando o transcurso do
prazo de 5 anos e 2 meses para a autora requerer administrativamente o benefício do salário
maternidade, as prestações do benefício previdenciário estão prescritas.

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS
VENCIDAS.
Em relação ao salário-maternidade, que é devido apenas por 120 dias, ocorre a prescrição
das parcelas vencidas quando houver o transcurso de mais de cinco anos entre a data do
nascimento do filho e a propositura da ação, excetuadas as hipóteses em que o prazo esteve
suspenso.
(TRF4, AC 0000433-69.2016.404.9999, Quinta Turma, Relator p/ Acórdão Rogerio Favreto,
D.E. 28/04/2016)

 

4. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº
9.099/95).

5. Condenação da recorrente vencida em custas processuais e em honorários advocatícios de
10% do valor da causa, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, devendo-se
observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o
benefício de assistência judiciária gratuita

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300057v5 e do código CRC 05be0746.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000309-28.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GEOVANIA HONORATA DOS SANTOS DIAS (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000300058v2 e do código CRC ec2e40af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5001638-78.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIELI DOS SANTOS ZAROWNY CARVALHO (AUTOR)

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

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL.
SÚMULA 41 DA TNU. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL ANTRIOR
AO NASCIMENTO DA FILHA DA AUTORA.  ATIVIDADE URBANA DO
CÔNJUGE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIELI DOS SANTOS ZAROWNY
CARVALHO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de salário maternidade.

Alega a recorrente que o fato de seu esposo ser trabalhador urbano, não descaracteriza o
regime de economia familiar em relação aos demais membros do grupo familiar. 

2. Eis o teor da sentença:

MARIELI DOS SANTOS ZAROWNY CARVALHO ajuizou a presente ação em face
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão do benefício de
salário maternidade.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Inexistindo questões processuais a analisar, passo diretamente para o exame do mérito.

O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 71 da Lei nº 8.213/91.

O salário-maternidade objetiva a concessão de amparo econômico às seguradas que se
tornam mães, a fim de possibilitá-las dedicação exclusiva ao novo membro da família.

Para a concessão do salário-maternidade, na condição de segurada especial, nos termos do
art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, deve ser comprovado o exercício de atividade rural, ainda que
de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores à data de início do
benefício, por força de interpretação lógico-sistemática da Lei n. 8.213/91 (artigos 25, III, 39,
parágrafo único, e 71).

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da
família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua
dependência e colaboração, sem a utilização de empregados (§ 1º do art. 11 da Lei 8.213/91).

Acrescento que para a comprovação do período de carência, é imprescindível ao menos o
início de prova material, conforme o disposto no art. 55, § 3° da Lei n° 8.213/91 e na Súmula
n. 149 do Superior Tribunal de Justiça.
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Pois bem.

A autora pretende o recebimento do benefício em razão no nascimento de sua filha, Ester
Zarowny de Carvalho, nascida em 19.02.2014, conforme consta da certidão de nascimento
(Evento 1, OUT4, Página 6).

Para a comprovação da atividade rural em regime de economia familiar, a autora trouxe aos
autos, dentre outros documentos, a declaração da empresa Gilmar Silva ME, atestando a
compra de materiais agrícolas e pecuários desde março de 2010 pela autora (Evento 1, OUT4,
Página 15); a declaração de atividade rural firmada por Franciszek Zarowny (Evento 1,
OUT4, Página 16), bem como o contrato de comodato firmado apenas em 12.04.2014 (Evento
1, OUT4, Página 17).

Foi realizada audiência para produção de prova oral, na qual foram tomados os depoimentos
da autora e de 03 (três) testemunhas.

Em seu depoimento a autora confessa que no ano em que engravidou, seu esposo, Oscar
Rodrigues de Carvalho, trabalhava como empregado da empresa ANDRADE MINERAÇÃO
LTDA, percebendo renda mensal superior a um salário mínimo. Informa, ainda, que era a
renda do esposo – e não a proveniente do trabalho no campo – que constituía a fonte de
sustento da família.

A informação quanto ao vínculo do esposo da autora consta do CNIS e foi corroborada pelas
testemunhas.

Destaco que o fato de o cônjuge da autora exercer atividade urbana, por si só, não
descaracteriza a condição de segurada especial de quem postula o benefício. Nesse sentido, é
o teor da Súmula 41 da TNU:

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

Contudo, no presente caso, a circunstância de o marido da autora perceber valores superiores
ao salário mínimo vigente à época se monstra suficiente para afastas a indispensabilidade do
trabalho da autora na lavoura, demonstrando, dessa maneira, que o trabalho desenvolvido
por ela, na agricultura, não é “indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar”, nos termos dispostos no § 1º do art. 11 da 8.213/91.

Destaco nesse sentido, o julgado abaixo colacionado:

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CUSTAS
PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. Para a
concessão do benefício, é exigível a comprovação da maternidade, da qualidade de segurada e
do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período de 12 meses
anteriores ao início do benefício (carência exigida), ou nos dez meses precedentes ao parto,
consoante interpretação mais benéfica do próprio INSS, com fundamento no art. 25, inciso III,
c/c artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, e no artigo 93, § 2º, do Decreto nº 3.048/99.
2. Improcedente o pedido, porquanto, no período pleiteado, a parte autora não possuía a
condição de segurada especial uma vez que seu marido recebia renda advinda de labor
urbano em um valor minimamente suficiente para o sustento da sua família, fator que
afasta a condição de segurada especial da parte autora ainda que devidamente comprovado
o seu labor rural durante o período. 3. Custas processuais e honorários advocatícios devem
ser suportados pela parte autora. Suspensa a exigibilidade das obrigações sucumbenciais em

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 446



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 220/475

5001638-78.2018.4.02.5005 500000298106 .V9 JES15119© JES7027

razão do deferimento da AJG. (TRF-4 - AC: 50700197420174049999 5070019-
74.2017.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 30/10/2018, QUINTA
TURMA) (destaques acrescidos)

Assim, o desempenho de atividades urbanas pelo esposo da autora no período de carência
descaracteriza a qualidade de segurado especial de quem postula o benefício, pois
demonstrado nos autos que o labor agrícola não constitui fonte de renda imprescindível à
subsistência da família, mas se resume à atividade complementar, sendo, portanto, inviável a
outorga do benefício de salário-maternidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão do benefício
previdenciário de salário maternidade, nos termos do art. 487, I, NCPC.

... Transitada em julgado esta sentença e respeitadas as cautelas legais, arquivem-se os autos
com baixa.

3.  A teor da Súmula 41 da TNU, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural
como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.

A filha da autora nasceu em 19/2/2014 (ev.1-out4).

Da análise da prova material acostada aos autos pela parte autora, verifica-se que  a filiação
da autora no sindicato dos trabalhadores rurais somente ocorreu em 8/5/2014, ou seja, 3 meses
DEPOIS do nascimento de sua filha (ev.1-out4, fl.12). Também o contrato de comodato foi
firmado em 12/5/14, ou seja, após o nascimento de sua filha (ev.1-out4, fl.17). 

Já as declarações de atividade rural e declaração de compras de materiais agrícolas são
equiparados à prova testemunhal. Não suprem o início de prova material a que refere a lei.

Ou seja: não há prova material de que a autora trabalhara como segurada especial no período
anterior ao nascimento de sua filha.

Para além disso, o marido da autora recebia salário oriundo de vínculo empregatício urbano,
como registrou a sentença.

 Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº
9.099/95).

4. Condenação da recorrente vencida em custas processuais e em honorários advocatícios de
10% do valor da causa, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, devendo-se
observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o
benefício de assistência judiciária gratuita

5.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298106v9 e do código CRC c31f5f23.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001638-78.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIELI DOS SANTOS ZAROWNY CARVALHO (AUTOR)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000298107v2 e do código CRC 3b579825.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000296-44.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JAUCILENE MONTEIRO MOTTA (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO - DPU. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União -
DPU em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela União,
mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la à obrigação de efetuar o
processamento/pagamento das parcelas remanescentes do seguro-desemprego devido à
autora.

Alega, para fins de prequestionamento, serem devidos honorários de
sucumbência em favor da Defensoria Pública da União por força das Emendas
Constitucionais 74/2013 e 80/2014, que lhe conferiram autonomia administrativa e
orçamentária em relação à União. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Rescisória nº 1937/DF, no Plenário, condenou, à unanimidade, a União ao pagamento
de honorários advocatícios ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública da União,
confirmando a tese de que a instituição não mais pertence à mesma pessoa jurídica de direito
público que a União e suas autarquias e fundações. Menciona violação aos argios 5º, XXXV,
LIV e LV; e 93, IX, da CF/88.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, constantes
do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

O acórdão embargado aplicou o entendimento da Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença).

Vale ressaltar que um dos precedentes que deram origem à Súmula 421 do STJ é
o AgRg no REsp 1028463/RJ, agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial
interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, autarquia
estadual, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Pública.
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É de se reconhecer, portanto, que o entendimento da Corte Superior, que restou
sumulado com referência expressa apenas à atuação contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença a defensoria pública, estende-se aos casos em que esta atua contra
pessoa jurídica de direito público que pertença à mesma fazenda pública.

Esse entendimento tem sido reiterado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, como se constata em diversos julgados, inclusive o proferido em 2011, em recurso
especial representativo de controvérsia repetitiva, que tem a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra
a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua
contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o
pagamento de honorários advocatícios. (g.n)

(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em
16/02/2011, DJe 12/04/2011)

A Corte Superior continua aplicando a Súmula 421 mesmo após as
emendas constitucionais mencionadas nos presentes embargos, como se pode constatar,
a exemplo, nos seguintes julgados: AgInt no REsp 1383669/PB (DJe 18/08/2017); REsp
nº 1.748.668 - PR (DJe 25/09/2018).

É certo que, após ter reconhecido a ausência de repercussão geral de questão
constitucional atinente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública (tema 134 da repercussão geral), o Supremo Tribunal reviu esse
entendimento em 03/08/2018, ao apreciar o RE 1.140.005 (Tema 1002), reconheceu a
existência de repercussão geral da matéria, no sentido de que constitui questão
constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários
advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.

Contudo, o mérito da questão ainda não foi examinado pelo STF, não havendo
razão para deixar de aplicar a tese fixada pelo STJ.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335876v4 e do código CRC 8ed5d1fe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000296-44.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JAUCILENE MONTEIRO MOTTA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335877v2 e do código CRC fd07ecae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:8:6
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5016680-48.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pelo INSS
em razão de ato praticado pelo MM. JUIZ FEDERAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE
VITÓRIA/ES que, nos autos do processo nº  0001779-47.2018.4.02.5050, em fase de
execução do julgado, negou provimento ao pedido da autarquia federal de compensação de
valores devidos.

No caso, o INSS foi condenado através de sentença transitada em julgado ao
pagamento do benefício previdenciário de auxílio doença à MIGUEL GUILHERME, com
DIB em 13/11/2017 e DIP em 01/11/2018. Alega a autarquia federal que, como foi apurado
que a parte autora trabalhou na empresa LOJAS SIPOLATTI no período de 2010 a 2018, nos
meses em que o segurado recebeu salários integrais do empregador não deve haver
pagamento de benefício previdenciário pela autarquia, deste modo, apresentou nos autos
cálculos com valores negativos.   

O juiz do 1º Juizado Especial Federal indeferiu os cálculos apresentados pelo
INSS, sob o fundamento de que “O trabalho remunerado durante período de atestada
incapacidade não pressupõe em si a aptidão física, haja vista o laudo pericial ser categórico
ao afirmar a data do início da incapacidade. Dessa forma, eventual abatimento dos valores
devidos a título de benefício em razão do retorno ao trabalho se torna indevido. Ora,
reconhecer a possibilidade de não pagamento do auxílio-doença nos períodos de exercício de
atividade remunerada seria recompensar a falta de eficiência do INSS que, no caso dos
autos, deveria ter concedido administrativamente o benefício do autor. Nesse sentido,
colaciono recente julgado da Turma Nacional de Uniformização – TNU.”

A impetrante presente, com a interposição do mandamus, a anulação em
definitivo da a decisão judicial citada, com o acolhimento da manifestação do INSS no
sentido de ser expressamente determinado o desconto dos períodos em que a parte autora
apresenta remuneração informada no CNIS.

O pedido liminar requerido pelo impetrante foi indeferido, através da decisão
monocrática do Evento 3.

Após intimação e apresentação das contrarrazões pela parte autora daquele
processo, bem como parecer do Ministério Público, vieram os autos conclusos para
julgamento e apreciação do colegiado.

VOTO
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Acerca da matéria, este juízo possui entendimento de que a parte que
desenvolve atividade profissional mesmo encontrando-se incapacitada para o trabalho não
deve ser prejudicada com a devolução de valores ao INSS, tendo em vista que o exercício de
trabalho mesmo em condições precárias de saúde se justifica pela necessidade de subsistência
do trabalhador e de sua família.

Isso porque o trabalho remunerado durante período de atestada incapacidade
não pressupõe, em si, a aptidão física, tendo em vista que eventual retorno ao trabalho pode
dar-se em razão da necessidade de manutenção do próprio sustento, enquanto aguarda
definição acerca do benefício pleiteado.

No sentido do exposto, trago a colação o teor do Enunciado 72 da TNU que
estabelece: É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que
houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz
para as atividades habituais na época em que trabalhou.

No caso, o direito da parte autora já foi reconhecido em ação de conhecimento,
com sentença transitada em julgado, motivo pelo qual, com maior razão ainda, não há que se
falar em devolução de valores.

Por fim, observando que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a
decisão proferida no Evento 3 permanecem as mesmas, me valho também das razões
expendidas como fundamento de decidir o mérito do presente recurso. Por oportuno, eis os
termos lançados:

“(...) ao se conceder a suspensão da decisão proferida naqueles autos principais, por via
transversa, estar-se-ia retirando verba alimentar daquele autor, que foi deferida através de
sentença transitada em julgado.

Convém mencionar, ainda, que não se vislumbra urgência na suspensão de decisão
impugnada, pois tal medida na verdade obstaria, pela via reflexa, o pagamento de valores já
discutidos e reconhecidos na ação de conhecimento.

Por fim, e principalmente, o fato de o autor daquele processo ter trabalhado durante o período
de incapacidade profissional é matéria afeta ao mérito daquela ação, não havendo que se
falar em suspensão de urgência em sede de liquidação do julgado, por este motivo.”

Assim sendo, ratifico os fundamentos da decisão monocrática (Evento 3) e
VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra. Com o
trânsito em julgado remetam-se os autos ao juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000346403v2 e do código CRC afe45718.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5016680-48.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DENEGAR
A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em julgado remetam-
se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376197v3 e do código CRC 7ab4fe65.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5018281-89.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, ora impetrante, com
pedido de medida liminar, contra decisão da 1ª Vara Federal de Serra/ES, ora impetrada, nos
autos do processo nº 5001609-25.2018.4.02.5006/ES (autos principais), que consolidou o
valor da multa diária arbitrada naquela demanda em R$ 1.000,00. Pugna, ao final, pela
suspensão do curso do processo principal em que se determinou a execução do pagamento de
multa, inclusive com expedição de RPV. Em definitivo, requer a exclusão da astreinte e, não
sendo o caso, a sua redução. Requer ainda a citação da parte autora para figurar como
litisconsorte necessário. 

O impetrante alega, na inicial, em síntese, que (i) a cobrança de multa
representa um atentado à vinculação da receita das contribuições previdenciárias, pois a multa
cominada ao INSS é de todo inconstitucional, pois seus bens são inalienáveis e suas receitas
têm destinação específica para pagamento de benefícios, (ii) não há razoabilidade na prévia
fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a
oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente, (iii) a cominação de
multa no corpo da decisão conduz à presunção de que a autarquia, ordinariamente, resiste ao
cumprimento de decisões judiciais, o que não ocorre, (iv) não se justifica, ante a ausência de
má-fé ou arbitrariedade da Administração, a cominação das multas processuais, motivo pelo
qual requer a exclusão da multa diária arbitrada na sentença, (v) é notório o volume de
serviço, a falta de funcionários e as precárias condições de trabalho encontradas no
INSS/APSADJ, (vi) o valor arbitrado a título de multa diária é exorbitante (R$ 1.000,00),
devendo ser, portanto, minorado e fixado em, no máximo, R$ 50,00 por dia de atraso, e (vii) a
autarquia foi intimada em 20/5/2019 e, em 21/5/2019, já teria informado o juízo a respeito do
cumprimento da ordem. 

O pedido liminar requerido pela parte foi deferido, através da decisão
monocrática do Evento 7, determinando a suspensão/o bloqueio da Requisição de Pequeno
Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da ação 5001609-25.2018.4.02.5006/ES,
até decisão final deste mandamus.

Após intimação e apresentação de parecer do Ministério Público, vieram os
autos conclusos para julgamento e apreciação do colegiado.

VOTO
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Pois bem, compulsados os autos observo que as condições fáticas e jurídicas
que justificaram a decisão proferida no Evento 7 permanecem as mesmas, de modo que me
valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente recurso.

Eis os termos lançados:

“(...)

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que "a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito".  Assim, a multa diária deve
ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a funcionar como
meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária, sem, contudo,
importar obtenção de vantagem injustificada pela parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Registre-se que a multa cominatória diária pode ser modificada pelo juiz mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, se demonstrada a sua excessividade, nos termos do art. 537,
§ 1°, do CPC ("O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade de multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se tornou insuficiente ou
excessiva").

No caso concreto, verifica-se que a sentença determinou a antecipação dos efeitos da tutela
para determinar o cumprimento em caráter de urgência da obrigação de fazer, com a
implantação do benefício concedido à parte autora no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

Em razão de descumprimento no prazo legal, o juízo a quo determinou nova intimação da
Agência do INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, concretizasse a determinação, sob
pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em seguida, foi consolidado o valor da aplicação de multa diária de R$200,00 para o período
de 15/05/2019 a 20/05/2019, no importe de R$ 1.000,00, e foi determinada a intimação da
autarquia para que comprovasse o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze), sob
pena de imposição de nova multa de R$ 1000,00 (mil reais) por dia de atraso.

Todavia, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária cominada, devendo essa ser
fixada no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, de acordo com a jurisprudência
desta TR/ES em situações análogas à dos autos.

Agora, resta saber se houve, de fato, atraso no cumprimento da tutela provisória de urgência
deferida na sentença que cominou a multa diária impugnada.
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Compulsando os autos principais, nota-se que a sentença, proferida em 27/2/2019, determinou
o cumprimento da tutela provisória de urgência em 15 dias úteis. O INSS foi intimado em
8/3/2019 (com termo final em 29/3/2019). Em razão de descumprimento da ordem, o
magistrado a quo, em 10/4/2019, arbitrou multa diária de R$200,00 com incidência a partir
da nova intimação da autarquia, que foi intimada em 24/4/2019 para cumprimento em 15 dias.
Novamente, a parte ré, ora impetrante, não cumpriu a obrigação de fazer, o que levou o
magistrado a quo, em 20/5/2019, a majorar a multa diária para R$1.000,00, para
cumprimento em 15 dias, porém houve a comprovação da implantação do benefício em
21/5/2019.

Assim, de 15/5/2019 (termo final da intimação em 24/4/2019) a 21/5/2019 (data do
cumprimento da obrigação), houve o transcurso de 5 dias. O valor consolidado, para fins de
execução, é, portanto, de R$ 500,00.

Por outro lado, em sede de cognição sumária não exauriente, não há como, de pronto, retificar
o quantum exequendo, devendo, por ora, a suspensão/bloqueio da RPV.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão/o bloqueio da Requisição
de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da ação 5001609-
25.2018.4.02.5006/ES, até decisão final deste mandamus.”

Assim sendo, ratifico os fundamentos da decisão monocrática do Evento 7 e
VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, determinando a suspensão
definitiva da Requisição de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da
ação 5001609-25.2018.4.02.5006/ES, bem como fixo o valor da multa diária em R$ 100,00
por dia de inadimplemento, nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em
julgado remetam-se os autos ao juízo de origem.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000346055v3 e do código CRC 8b4a5d37.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5018281-89.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SERRA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER
A SEGURANÇA PLEITEADA, determinando a suspensão definitiva da Requisição de
Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da ação 5001609-
25.2018.4.02.5006/ES, bem como fixo o valor da multa diária em R$ 100,00 por dia de
inadimplemento, nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em julgado remetam-se
os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375707v2 e do código CRC acd0b04d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0030818-11.2017.4.02.5055/ES

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

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando omissão no
acórdão que, segundo o embargante, não analisou a necessidade de descrição da metodologia
e equipamentos utilizados para a medição do ruído.

VOTO

2. O art. 1.022 do CPC prevê as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração. São elas: a contradição, a omissão, a obscuridade e o erro material.

3. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer dos vícios autorizadores do
recurso porque a simples leitura do acórdão embargado evidencia que ele fundamentou-se em
tese fixada pela TNU no julgamento do Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300 e na prova dos
autos, que revela a utilização do método denominado dosimetria, aceito como idôneo pela
Corte Uniformizadora.

4. Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes
provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000342240v2 e do código CRC 4765893a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0030818-11.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LEVI BATISTA SOARES (AUTOR)
ADVOGADO: GERALDO BENICIO (OAB ES018446)
ADVOGADO: RAFAELLA CHRISTINA BENÍCIO (OAB ES017409)
ADVOGADO: LARISSA CRISTIANI BENICIO (OAB ES019803)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração e negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375663v2 e do código CRC e6b2ffdd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5001704-33.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSIEL SOUZA ABREU (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra o capítulo da
sentença que declarou como tempo especial, por exposição ao agente ruído, o período de
02.05.2012 a 09.04.2018. Em suas razões, o INSS alega que a medição do ruído não obedece
à legislação de regência; que não consta histograma ou memória de cálculo das medições
realizadas; que a medição única de nível de pressão sonora é equivocada; que deve ser
observado o limite de tolerância vigente na época de prestação do serviço; e que, a partir de
19/11/2003, deve ser observada a metodologia descrita na NHO-01 da Fundacentro.

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

VOTO

3. No que diz respeito à especialidade do período de 02.05.2012 a 09.04.2018
por exposição ao agente nocivo ruído, importa dizer que no julgamento da Pet. 9.059, a
Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de tolerância para configuração da
especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997;
b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

5. O PPP juntado no evento 6, PROCADM1, fls. 40-41, registra que o autor
trabalhou na empresa Carbofine Carbonatos finos Ltda., no período de 02.05.2012 a
12.04.2018, como encarregado de produção, no setor de produção. O formulário também
demonstra que, nesse período, trabalhou exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de
94,76 dB, limite que excede o tolerado pela legislação de regência.

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

7. Portanto, a técnica denominada dosimetria, utilizada na medição do ruído a
que o autor esteve exposto, atende aos requisitos da jurisprudência.

8. Não merece acolhida a alegação do INSS de que seria necessária a
apresentação de histograma e memória de cálculo porque o PPP evidencia de forma
satisfatória a exposição, habitual e permanente, ao agente ruído acima dos limites de
tolerância, não havendo impugnação idônea que infirme a sua validade. Ademais, o
histograma e a memória de cálculo não são essenciais ao PPP, uma vez que não se encontram
elencados dentre aqueles previstos nos arts. 264 a 268, da IN 77/2015.

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

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000338335v2 e do código CRC 0e0b4f01.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001704-33.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSIEL SOUZA ABREU (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso inominado do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375843v2 e do código CRC a2d1cfcb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5018811-30.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra o capítulo da
sentença que declarou com tempo especial os períodos de 12.09.1989 a 30.03.1990 e de
01.09.1997 a 23.12.1997 por exposição do autor ao agente ruído, bem como contra o
capítulo da sentença que declarou como tempo especial os períodos de 01.06.1990 a
29.11.1996, de 01.02.1998 a 13.01.2000 e de 23.05.2001 a 08.09.2017, em que o autor
trabalhou como vigilante. Em relação ao ruído, sustenta que os documentos apresentados
informam que nos períodos compreendidos informados não existia responsável pelos
registros ambientais,  não foi observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da
FUNDACENTRO) e não foi informado o nível de exposição normalizado - NEN, o que
impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite legal. Alega que, sobre o
período de 01.09.1997 a 23.12.1997, o PPP não informa nem mesmo a intensidade do agente
ruído. Em relação à função de vigilante, afirma, que é necessária a comprovação de uso de
arma de fogo para que se possa equiparar a função de vigilante à de guarda, até 28.04.1995.
Defende que não é possível declarar a especialidade da atividade de vigilante apenas com
base em anotações na CTPS ou em documentos emitidos por sindicatos, que não são aptos a
atestar a exposição a agentes nocivos ou a utilização de arma de fogo. Após esse marco, não
se pode mais reconhecer a atividade de vigilante como especial, independentemente do porte
de arma de fogo, porque ela deixou de ser considerada como tal, a partir do Decreto n.
2.172/1997. Pede, por fim, a restituição dos valores recebidos pelo autor por força de liminar.

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

VOTO

3. No que diz respeito à especialidade dos períodos de 12.09.1989 a 30.03.1990
e de 01.09.1997 a 23.12.1997 por exposição ao agente nocivo ruído, importa dizer que no
julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de tolerância
para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80
dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em
diante.

4. O PPP juntado no evento 8, PROCADM1, fls. 31-32, registra que o autor
trabalhou na empresa Tracomal Terrapl. e Constr. Machado Ltda., no período de 12.09.1989 a
30.03.1990, como ajudante de limpeza. O formulário também demonstra que, nesse período,
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trabalhou exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 90 dB, limite que excede o
tolerado pela legislação de regência vigente na época.

5. O PPP juntado no evento 8, PROCADM1, fls. 33-34, registra que o autor
trabalhou na empresa Tracomal Terrapl. e Constr. Machado Ltda., no período de 01.09.1997 a
23.12.1997, como auxiliar de obra. Entretanto, o formulário não demonstra ter havido
exposição ao agente nocivo ruído nesse interregno, mas somente ao agente nocivo poeira
mineral.

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

7. Portanto, a técnica denominada dosimetria, utilizada na medição do ruído a
que o autor esteve exposto no período de 12.09.1989 a 30.03.1990, atende aos requisitos da
jurisprudência.

8. Dessa forma, considerando especificamente a exposição ao agente ruído,
deve ser mantida a especialidade do período de 12.09.1989 a 30.03.1990 e deve ser afastada
a especialidade do período de 01.09.1997 a 23.12.1997.

9. O PPP juntado no evento 8, PROCADM 1, fls. 33-34, também registra que o
autor trabalhou em contato com poeira mineral. No entanto, a TNU tem entendimento
sedimentado no sentido de que a exposição do trabalhador a poeiras minerais, sem indicação
da espécie (sílica, carvão, cimento, etc.), não é prova suficiente da nocividade/insalubridade
da função laboral desempenhada pelo segurado, para fins de qualificação como tempo
especial (Pedilef n. 05006979720174058307). Como o PPP não registra a espécie de poeira a
que o autor esteve exposto, também não se configura a especialidade do período de
01.09.1997 a 23.12.1997 com base na exposição a poeiras. 

10. Ressalte-se que o fato de não haver responsável técnico para todo o período
contido no PPP não lhe retira a idoneidade porque, considerando-se que a tendência da
tecnologia é evoluir, se, em data mais próxima, foi constata a presença de agentes nocivos,
como muito mais razão pode-se concluir pela sua presença em datas mais remotas, uma vez
que a medição foi feita na mesma empresa e local de trabalho.

11. No que diz respeito à função de vigilante, a súmula n. 26 da TNU estabelece
que a atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda,
elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.
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12. Além disso, a Primeira Seção do STJ, no julgamento da Pet. n. 10.679, em
22.05.2019, decidiu que a atividade de vigilante poderia ser considerada como especial,
independentemente de uso de arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente.
Confira-se: 

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

13. No caso dos autos, a CTPS do autor, (evento 8, PROCADM1, fl. 12) registra
que ele trabalhou como vigilante na empresa SEG - Serviços Especiais de Segurança e
Transporte de Valores S/A, no período de 01.06.1990 a 29.11.1996. A CTPS do autor, (evento
8, PROCADM1, fl. 13) também registra que ele trabalhou como vigilante na empresa
Protection Sistemas de Vigilância Ltda., no período de 01.05.1998 a 13.01.2000 (há erro
material na sentença, que considerou 01.02.1998 como o termo inicial do período). Esses dois
períodos se encontram descritos em documentos emitidos pelo Sindseg-GV/ES, juntados no
evento 1, PPP7, fls. 01-02, que declaram que o autor estava autorizado a portar arma de fogo
no exercício de sua função de vigilante. O PPP juntado no evento 8, PROCADM1, fl. 29,
registra que o autor trabalhou como vigilante para a empresa Visel Vigilância e Segurança
Ltda., no período de 23.05.2001 a 08.09.2017, e que, durante sua jornada de trabalho, portava
arma de fogo de modo habitual e permanente.

14. Sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de um modo geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
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segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo, a natureza da atividade do autor, nos períodos objeto do recurso inominado, permite
concluir que ele trabalhou, de forma habitual e permanente, exposto ao agente nocivo perigo.
Deve ser mantido, portanto, o capítulo da sentença que declarou como tempo especial os
períodos em que o autor trabalhou como vigilante, sendo necessário apenas corrigir o erro
material no termo inicial do segundo período, que deve ser de 01.05.1998 (e não 01.02.1998)
a 13.01.2000, mantendo-se, ainda, conforme consta na sentença, o primeiro e terceiro
períodos, que se estendem de 01.06.1990 a 29.11.1996 e de 23.05.2001 a 08.09.2017.

15. Com as alterações decorrentes do entendimento adotado neste voto, o autor
contava, na DER (13.04.2018 - evento 8, PROCADM1, fl. 02), com 25 anos e 17 dias, tempo
de trabalho sob condições especiais suficiente para a concessão da aposentadoria especial
pleiteada. Confira-se o cálculo abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
12/09/1989 a
30/03/1990
(ruído)

normal 0 a 6 m 19 d não há 0 a 6 m 19 d

01/06/1990 a
29/11/1996
(vigilante)

normal 6 a 5 m 29 d não há 6 a 5 m 29 d

01/05/1998 a
13/01/2000
(vigilante)

normal 1 a 8 m 13 d não há 1 a 8 m 13 d

23/05/2001 a
08/09/2017
(vigilante)

normal 16 a 3 m 16 d não há 16 a 3 m 16 d

Total    25 a 0 m 17 d

16. Prejudicado o pedido de restituição dos valores recebidos pelo autor por
força de tutela de urgência, considerando que a concessão do benefício de aposentadoria
especial foi mantida.

17. Ante o exposto, voto por corrigir, de ofício, erro material existente na
sentença, para que o período declarado como tempo especial, compreendido entre 01.02.1998
a 13.01.2000, passe a ser de 01.05.1998 a 13.01.2000, bem como por conhecer do recurso
inominado do INSS e dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a declaração de
especialidade do período de 01.09.1997 a 23.12.1997, mantidos os demais termos da
sentença.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000346537v4 e do código CRC 18bb105c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5018811-30.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: YARA CAMPOS CHAMBELA (OAB ES019419)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, corrigir, de
ofício, erro material existente na sentença, para que o período declarado como tempo
especial, compreendido entre 01.02.1998 a 13.01.2000, passe a ser de 01.05.1998 a
13.01.2000, bem como por conhecer do recurso inominado do INSS e dar-lhe parcial
provimento apenas para afastar a declaração de especialidade do período de 01.09.1997 a
23.12.1997, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376184v2 e do código CRC 81dc627a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:21
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RECURSO CÍVEL Nº 0116468-94.2015.4.02.5055/ES

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando omissão no
acórdão que, segundo sustenta o embargante, não teria se manifestado sobre a modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 870.947. Argumenta que, sobre as parcelas
atrasadas, deveriam incidir os índices constantes do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 até o
trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.497 ou que o processo deveria ser
suspenso até a decisão sobre a modulação dos efeitos. Pede, ainda, que seja aplicado o IPCA-
E somente para a atualização do precatório/RPV, e não da condenação.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 1.022 do
CPC, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, os de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. No caso, pela leitura da arguição do embargante,
verifica-se que esse aponta a existência de omissão/contradição no julgado.

Compulsados os autos, observo que não assiste razão ao embargante. Com
efeito, todas as teses necessárias ao julgamento da causa foram devidamente analisadas na
decisão colegiada e no mérito nenhum vício sanável nesta seara o modificaria. É que, quanto
aos consectários, observo o realinhamento do entendimento desta C. Turma Recursal ao
posicionamento adotado pelo E. STF em 20/09/2017, quando do julgamento do RE
870.947/SE, leading case de repercussão geral, segundo o qual “na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado no referido julgado que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
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No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução. De qualquer sorte, o Manual de Cálculos do CJF se orienta e é corrigido
constantemente para, justamente, observar o entendimento jurisprudencial consolidado,
inclusive no que se refere à atualização do RPV/Precatório.

Outrossim, e de forma geral, o fato de o acórdão guerreado não ter se
manifestado expressamente sobre todos os elementos citados como causa e fundamento de
sua pretensão ou mesmo da defesa não leva à conclusão de que foram ofendidos os arts. 48 da
Lei nº 9.099/1995 ou mesmo os arts. 1.022 e seguintes do novo Código de Processo Civil,
pois o julgador deve fundamentar sua decisão se restringindo aos argumentos/teses, artigos de
lei e jurisprudência invocados, e não rebater tudo que mencionado, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração, sem que se achem presentes os elementos constitutivos definidos pela Lei como
causa eficiente de sua incidência. Nesses termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585).

Esclareço, ainda, que mesmo sendo inadmitidos ou mesmo rejeitados no mérito,
os elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos
termos do art. 1.025 do novo CPC.

Consigne-se, a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada para
veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000344222v4 e do código CRC 6f23ecce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0116468-94.2015.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROBERTO LYRA FALCAO (AUTOR)
ADVOGADO: OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA (OAB ES010321)
ADVOGADO: ALEX SANDRO SALAZAR (OAB ES019645)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375691v2 e do código CRC 90df5574.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000361-93.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SILVINO LAUDINO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida. Em suas
razões, alega que o INSS reconheceu, em âmbito administrativo, o cumprimento de 91 meses
de carência, de forma que, como o benefício exigiria 108 meses de carência, nos termos do
art. 142 da Lei n. 8.213/1991, restaria apenas cumprir 17 meses de carência para que o autor
fizesse jus ao benefício pleiteado. Argumenta, também, que a sentença declarou como tempo
rural o período compreendido entre julho/1995 a 14.05.2001, de forma que somando-se os 91
meses já reconhecidos ao autor com os 78 meses do período declarado na sentença, ele
totalizaria 169 meses de contribuição, tempo, segundo sustenta, mais do que o necessário para
a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

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

VOTO

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

4. Como o benefício pleiteado nos autos é a aposentadoria por idade (híbrida), e
o autor cumpriu o requisito etário em 10.03.1999 (evento 1, PROCADM9, fl. 05), a carência
é de 108 meses, conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/1991.

5. Conforme consignado na sentença, o tempo de contribuição do autor,
registrado na CTPS e no CNIS, soma 91 meses. Na sentença, foi declarado como tempo de
exercício de atividade rural o período de julho/1995 até 14.05.2001 (05 anos, 10 meses e 14
dias), sem que tenha havido impugnação posterior do INSS. O requerimento administrativo
foi protocolado em 24.04.2018 (evento1, PROCADM9, fl. 01).

6. Somando-se o tempo de contribuição constante da CTPS e do CNIS com o
reconhecido na sentença, verifica-se que o autor, na DER, havia cumprido tanto o requisito
etário quanto a carência necessária para a concessão do benefício pleiteado. 108 meses de
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carência equivalem a 9 anos, e o autor detinha mais de 13 anos na DER.

7. O argumento utilizado na sentença, de que quando o autor cumpriu os
requisitos ainda não havia previsão de aposentadoria por idade híbrida merece reparo, porque
o que deve servir de marco para se avaliar o cumprimento dos requisitos é a lei vigente na
data do requerimento administrativo. E quando o autor requereu o benefício, em 2018, a
aposentadoria por idade híbrida já compunha o ordenamento jurídico brasileiro.

8. O benefício de prestação continuada recebido pelo autor (evento 1,
PROCADM9, fl. 34) não pode ser cumulado por ele com qualquer outro no âmbito da
seguridade social ou de outro regime, salvo os de assistência médica e da pensão especial de
natureza indenizatória. É o que dispõe o § 4º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993.

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

10. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do autor e dar-lhe
provimento para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade, na
forma híbrida, com DIB na DER. Determino, ainda, o cancelamento do benefício de
prestação continuada de que o autor é beneficiário, devendo ser compensados os valores
recebidos. Sobre as parcelas atrasadas, incidirão juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000348458v3 e do código CRC 779c1c1c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000361-93.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SILVINO LAUDINO (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CAMPANA FIOROT (OAB ES014617)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso inominado do autor e dar-lhe provimento para condenar o INSS a conceder o
benefício de aposentadoria por idade, na forma híbrida, com DIB na DER. Determino, ainda,
o cancelamento do benefício de prestação continuada de que o autor é beneficiário, devendo
ser compensados os valores recebidos. Sobre as parcelas atrasadas, incidirão juros de mora,
desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375819v2 e do código CRC 5bcee3ce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5004157-38.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: NEDIR LIFONSO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
reconheceu tempo de contribuição em favor da autora e condenou a autarquia a lhe conceder
o benefício de aposentadoria por idade urbana. Em suas razões, o INSS alega que falta
cumprir o período de carência para a concessão do benefício; que em relação aos períodos
discutidos nos autos, só há anotações de FGTS, inexistindo registros sobre férias e
contribuição sindical; que os empregadores são primos da autora; que, para o período
discutido, constam contribuições da autora como contribuinte individual e não como
empregada; que houve o reconhecimento do período somente com prova testemunhal; e que a
contradição entre o CNIS e a CTPS deve ser resolvida com outros meios probatórios. Ao
final, pede a restituição dos valores recebidos pela autora por força da medida liminar.

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

VOTO

3. Nos termos do art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, a comprovação do tempo
de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial,
observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início
de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente
testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma
prevista no regulamento.

4. No caso dos autos, ao contrário do que alegou o INSS, constam da CTPS da
autora anotações que demonstram o vínculo empregatício entre ela e a empresa C.C.R.
Clínica Capixaba de Reabilitação Ltda. nos períodos de 01.12.1996 a 31.08.2006 e de
01.09.2006 a 21.07.2010 (evento 1, PROCADM4, fl. 10). As anotações não contêm rasuras e
respeitam a sequência de páginas da CTPS, de forma que se considera preservada a sua
presunção de veracidade.

5. Além disso, a prova testemunhal, conforme interpretação que lhe foi
conferida na sentença, confirmou o vínculo de emprego da autora com a empresa C.C.R.
Clínica Capixaba de Reabilitação Ltda. no período de 01.12.1996 a 31.08.2006, lapso em que
está incluído o período de 01.01.1997 a 31.08.2006, único que não foi administrativamente
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reconhecido como tempo de contribuição (somente os períodos de 01/12/1996 a 31/12/1996 e
01/09/2006 a 30/06/2010 foram reconhecidos pelo INSS, conforme evento 1, PROCADM4,
fl. 21).

6. Sendo assim, deve ser mantido o capítulo da sentença que considerou como
tempo de contribuição o interregno de 01.01.1997 a 31.08.2006, decorrente do vínculo
empregatício da autora com a empresa C.C.R. Clínica Capixaba de Reabilitação Ltda.

7. Prejudicado o pedido de restituição de valores recebidos pela autora por força
de tutela de urgência antecipada.

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

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000320244v7 e do código CRC 955dbcbc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5004157-38.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: NEDIR LIFONSO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE ALCIDES BORGES DA SILVA (OAB ES006803)
ADVOGADO: VANESSA DE FREITAS LOPES (OAB ES017592)
ADVOGADO: THAÍS MONTEIRO BAPTISTA (OAB ES022120)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso inominado do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376303v2 e do código CRC 0d8aad60.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0017150-73.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ATAIDE GENUINO DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 05/11/2015 (petição
inicial, ev.1).

Sentença (ev.36): julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a qualidade
de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, restando em
dúvida ainda a condição de economia familiar, tendo em vista que possui um bar.

Razões da parte recorrente (ev.54): a parte autora diz que há prova material comprovando o
labor rurícola por período bem superior ao tempo de carência, bem como reafirmado pela
prova testemunhal.

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

“Verifica-se que a parte autora colacionou os seguintes documentos: Contrato
de Parceria Pecuária datado de 01/07/1996 (fls. 14-16) e Termo de Renovação
do documento retro (fls. 17), estando, portanto, presente o início de prova
material.

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos,
designou-se audiência, na qual, o autor e duas testemunhas arroladas por ele
foram inquiridos.

As declarações foram uníssonas em afirmar que o autor trabalha para a Sr.ª
Alice no período inicialmente estipulado no contrato. Contudo, em que pesem
afirmassem que o labor era exercido na forma de meeiro, não disseram como
era auferida a renda do autor, sendo, inclusive, afirmado por este que seu
sustento era proveniente do trabalho em um “Bar”, de modo que paira dúvida
sobre a preponderância e indispensabilidade do labor rural para subsistência
do autor.

No que tange à data do término da relação, considerando que há uma
notificação para rescisão contratual pouco tempo depois da renovação, as
testemunhas não foram precisas e os depoimentos obscuros, o que prejudica
conclusão no sentido de que o autor laborou pelos cinco anos necessários para
completar o período de carência.
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Desta forma, analisando a documentação carreada aos autos e as provas orais
produzidas, não é possível concluir pelo direito do autor à aposentadoria rural,
tendo em vista que não ficou provado o exercício de atividade rural
indispensável à subsistência durante o período mínimo necessário, conforme
convencimento exarado acima...”

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 08/12/1946 (ev. 35, outros 27, fl. 10) e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 17/11/2015 (ev. 35, outros 27, fl. 02), sendo que atingiu a
idade mínima para o benefício em 2006, quando a carência exigida era de 150
meses/contribuições.

A controvérsia recursal se baseia na comprovação de sua condição de rurícola –
segurado especial - pelo tempo de carência necessário para a concessão do benefício.

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá obedecer a
tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

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

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

Para comprovar a atividade rural, o recorrente juntou o contrato de parceria agrícola firmado
em 01/07/1996 (fls. 1 a 3, outros 3, ev.1), informando que foi parceiro outorgado nos períodos
de 01/10/1974 a 31/06/1996, por contrato verbal e de 01/07/1996 a 01/07/2006, por contrato
formal e o termo de renovação de parceria agropecuária de 17/08/2006 para o prazo de
01/07/2006 a 01/07/2016 (ev.1, outros 3).
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Consta, também, documento de rescisão de forma unilateral assinado pelo parceiro outorgante
em 24/10/2007 (ev. 1, outros 4, fls. 7/8). No entanto, ao que parece, o recorrente permaneceu
até o final do contrato, em razão de decisão judicial que concedeu tutela antecipada ao autor
para continuar exercendo o contrato de parceria (evento 1, outros 4, fls. 1/4). Ainda assim, em
2007, quando a rescisão unilateral foi comunicada ao recorrente, ele já possui mais de 60
anos. 

Constata-se, desta forma, que há prova material suficiente a comprovar que a parte autora
exerceu atividades rurais pelo prazo de carência do benefício, principalmente aliada à prova
oral colhida em audiência, em que suas testemunhas foram uníssonas em afirmar a residência
rural e efetivo labor campesino da autora. 

O próprio fato de não existir nenhum registro urbano do recorrente dentro do período de
carência (CNIS, CTPS) demonstra a credibilidade daqueles documentos e conduz à lógica,
sua condição como rural – até porque todas as testemunhas ouvidas apontam para isso.

O recorrente afirmou em sua entrevista administrativa (fls. 43 e 44, outros 27, ev.35),
realizada em 18/02/2016 que possui um “boteco” mas que “somente vende umas cachaças a
tarde para alguns vizinhos”, aduzindo que trata-se de comércio de pequeno porte, sem renda
substancial. Afirmou, também, que possui três cômodos separados em Barbados, sendo que
mora em um deles e aluga os demais. 

 A existência de outra fonte de renda só descaracteriza o regime de economia familiar quando
torne o labor na roça dispensável para a garantia da subsistência do trabalhador. No caso, as
rendas das atividades de dono de "boteco" e dos alugueis eventualmente recebidos são
esporádicas e exercidas paralelamente à atividade rural em regime de parceria. Trata-se de
atividade secundária que se limita a gerar complementação de renda, não se presumindo
suficiente para garantir a subsistência do recorrente. A atividade rural não deixou de ser a
principal fonte de renda.

Assim, o exercício de atividade rural desde 1974 não pode ser classificada como ínfima a fim
de ser desconsiderada como necessária à economia familiar.

Dessa forma, a renda advinda do campo era indispensável para sua sobrevivência.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

Voto por conhecer do recurso da parte autora e dar-lhe provimento, para julgar procedente o
pedido e condenar o INSS a conceder a aposentadoria por idade rural desde a DER em
17/11/2015 e  a pagar as parcelas atrasadas, com acréscimo de juros desde a citação e
correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos do Manual de Cálculo da
Justiça Federal. Tutela antecipada deferida.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000324124v22 e do código CRC f3c903ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0017150-73.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ATAIDE GENUINO DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ROZENILTON JACINTO ALVES (OAB ES007139)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso da parte autora e dar-lhe provimento, para julgar procedente o pedido e condenar o
INSS a conceder a aposentadoria por idade rural desde a DER em 17/11/2015 e a pagar as
parcelas atrasadas, com acréscimo de juros desde a citação e correção monetária desde o
vencimento de cada parcela, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Tutela
antecipada deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375729v2 e do código CRC 6c42e17d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 457

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 260/475

5002017-91.2019.4.02.5002 500000319280 .V7 JESX51399© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5002017-91.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DA PENHA MATIAS JUSSIM (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural, na condição de segurada especial desde o requerimento administrativo em
11/08/2015 (ev. 1, petição inicial).

Sentença (Ev. 28): julgou procedente o pedido, por considerar a parte autora segurada
especial pelo tempo de carência para o benefício, bem como pela existência de início de prova
material suficiente.

Razões da parte recorrente - INSS (Ev. 36): diz que não há prova material para todo o
período de carência, bem como que não há regime de economia familiar.

VOTO

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

Sabe-se que a parte autora nasceu em 02/06/1955 (ev.1, procadm5, fl. 6) e que requereu sua
aposentadoria por idade em 11/08/2015 (ev.1, procadm5, fl.2), atingindo a idade mínima
necessária (55 anos) em 2010 quando a carência exigida era de 174 meses.

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

“Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de
segurado especial. A autora nasceu em 1955 e completou a idade exigida como
requisito para concessão do benefício (55 anos) em 2010, por conseguinte, o
período de atividade que deve ser comprovado, imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme o art. 142 da Lei n.º
8.213/91.

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

Certidão de casamento indicando a profissão do esposo como lavrador
( Evento 1, PROCADM5, fl. 3).
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Documento de identificação do STR datado de 1984 ( Evento 1, OUT7, fl.
1). 

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

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido
comprovado o labor rural em regime de economia familiar por período muito
superior à carência.

O fato de o esposo da autora exercer labor urbano percebendo baixos salários
não tem o condão de desqualificar a condição de segurada especial da autora.

Ademais, o labor na condição de diarista não também não desqualifica a sua
condição de segurada especial. Nesse sentido, colaciono o entendimento do
STJ(...)

(...)

Por fim, cumpre destacar que a contestação do INSS eleva a padronização na
defesa da autarquia a outro nível, porquanto faz todo o tipo de alegação
possível, inclusive conflitantes (marido trabalhador urbano e rural ao mesmo
tempo), tendo diversas passagens incompletas (apenas com interrogações).

Tal postura acaba por dificultar o julgamento da causa, além de prejudicar a
defesa da própria autarquia....”

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

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

Para comprovação da efetiva atividade rurícola em regime de economia familiar, a parte
autora juntou aos autos as seguintes provas materiais:

Certidão de casamento de 14/06/2000, constando a profissão do marido da
parte autora como lavrador (ev.1, procadm5, fl. 3);

Certidão da justiça eleitoral declarando ocupação da parte autora como
agricultor em 18/01/2011 (ev.1, procadm5, fl. 4);

Comprovante de residência em nome do marido da autora de 10/2010
classificando a instalação elétrica como rural-agropecuária (ev.1,
procadm5, fl.5);

Carteira de identificação do sindicato rural de Cachoeiro de Itapemirim,
emitido em 11/01/1984 (ev.1, outros7, fl. 1);

Carteira de trabalho sem assinaturas (ev.1, outros8, fls. 1-3);

Histórico escolar da filha da parte autora de 1981,1982,1983 e 1990 (ev.1,
outros8, fl. 15);

Declaração de JAIR BRANDÃO, alegando que a parte autora laborou em
sua propriedade de 1990 a 2005 na qualidade de lavradora, emitido em
22/04/2019 (ev.1, outros9, fl. 1);

Declaração de LÍRIO MARABOTI, alegando que a parte autora laborou
em sua propriedade de 1971 a 1978 na qualidade de lavradora, emitido em
23/04/2019 (ev.1, outros9, fl. 2).

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá obedecer a
tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

Ressalto que os documentos particulares, apesar de autodeclaratórios (ficha médica, ficha
escolar, etc), também devem ser levados em consideração como início de prova material,
principalmente se se tratar de documentos com data remota, dado que duvidar de sua
qualificação àquela época é imaginar que ela o fez com o intuito de constituir prova para
eventual benefício rural futuro, algo no mínimo exagerado.

Da mesma forma, não se podem ignorar as declarações prestadas pelos patrões/proprietários
rurais dos locais em que a parte autora trabalhou como parceira outorgada ou mesmo diarista,
vez que, ainda que se trate de documento com valor probatório correlato à prova testemunhal,
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quando acompanhado pelo registro da propriedade, como no caso, é válido para toda
finalidade, dado que, como já dito, trata-se da outra parte da relação de parceria que não é a
detentora do bem imóvel em questão, somente lhe cabendo tal forma de prova, prestada pelo
parceiro(a) outorgante.

Constata-se, desta forma, que há prova material suficiente a comprovar que a parte autora
exerceu atividades rurais por prazo superior ao de carência do benefício.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar a residência rural e efetivo labor campesino da
parte autora em propriedade de terceiros por período superior a 30 anos e como a própria
parte autora alegou que exerceu atividade rural na propriedade de Jair Brandão, último
empregador, como diarista por longo período.

Por outro lado, o CNIS de seu marido indicou labor urbano por longo período (ev 15,
contestação3), sempre com rendimentos no valor de um salário mínimo. De se dizer que a
aferição não deve recair somente sobre ele (cônjuge), mas sim e principalmente sobre ela
(parte autora). É que, o trabalho urbano desenvolvido por membro da família não desqualifica
os demais, logo, aquele desenvolvido pelo marido da autora, não pode prejudicá-la, quando os
valores auferidos não são de grande monta. Nesse sentido:

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

Portanto, o exercício de atividade urbana pelo marido, por si só, não é suficiente para
desqualificá-la como segurada especial.
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Inclusive, mutatis mutandis, tal excepcionalidade e critério estão previstos na própria Lei de
Benefícios, quando se refere ao rendimento mínimo recebido pelo próprio segurado
requerente do benefício:

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

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

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra
fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo
valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da
Previdência Social;

Vê-se que, se o próprio segurado pretendente do benefício pode auferir rendimento mínimo e
ainda assim também gozar de mais um benefício, mais ainda quando apenas os membros de
sua família recebem eventual rendimento mínimo.

No caso, o fato de o marido da autora ter como renda um salário mínimo não descaracteriza,
por si só, a sua alegada condição de segurada especial.

Registro ainda que a qualificação dada ao diarista rural não é a mesma dada ao segurado
especial para fins previdenciários, trata-se de tipos distintos, o primeiro pertence à categoria
de contribuinte individual, enquanto o último é o próprio tipo que dá nome a sua categoria de
segurado.

E por se tratar de contribuinte individual (diarista), que em regra presta serviços a diversas
empresas agrícolas ou mesmo pessoas físicas (proprietários rurais), suas contribuições são de
responsabilidade do contratante, bastando a esse tipo de trabalhador rural a mera
comprovação do labor. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS:
QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O
TRABALHO RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: FAVORÁVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CUSTAS. MULTA. 1. Os requisitos
indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de
12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária
(auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para
atividade laboral. 2. Presente início de prova material: cópia da CTPS (fl. 17/20)
constando vínculos rurais; corroborada por prova testemunhal consistente (fl.
68/69): indubitável qualidade de segurado especial da parte autora. 3. Cabe
consignar, ainda, que a condição de diarista, bóia-fria ou safrista não
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prejudica o direito da autora, pois enquadrada está como trabalhador
rural para efeitos previdenciários (Precedentes: (AC 2005.01.99.057944-
2/GO, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda
Turma, DJ p.21 de 28/06/2007 e AC 2006.01.99.032549-4/MG, Rel.
Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, Segunda Turma,DJ p.41
de 24/11/2006). É cediço que o trabalhador volante ou bóia-fria
experimenta situação desigual em relação aos demais trabalhadores (STJ,
AR2515 / SP), uma vez que, em regra, ou não tem vínculos registrados ou
os tem por curtíssimo período, como se vê na espécie, devendo ser adotada
solução "pro misero". 4. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e
temporária para atividades rurais (fls. 49/52). 5. DIB: à míngua de recurso
voluntário no ponto, mantida a sentença que fixou o início do benefício a contar
da data da juntada do laudo pericial. 6. Consectários legais: a) correção
monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos
para os Cálculos na Justiça Federal; b) sem custas, porque nas causas ajuizadas
perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º do art. 109 da
CF/88), o INSS está isento delas quando lei estadual específica prevê o
benefício, o que se verifica nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e
Mato Grosso. 7. A jurisprudência majoritária desta Corte é contrária à aplicação
de multa diária contra a Fazenda Pública, a não ser que comprovada a
recalcitrância do ente público no cumprimento de decisão judicial. Hipótese não
configurada. 8. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os
requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm
previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 9. Apelação do INSS não
provida e Remessa oficial parcialmente provida,nos termos dos itens 06 e 07.
(AC 00767232620124019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA
(CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:21/08/2015
PAGINA:1199.)

PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONHECIDA A REMESSA OFICIAL, POR SER
INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO:
FALTA DE REITERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
TRABALHADORA RURÍCOLA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TIDA COMO TOTAL, DEFINITIVA
E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CAMPO POR MAIS DE 12 MESES.
CONDIÇÃO DE RURÍCOLA: INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL:
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. NOTAS FISCAIS DE
PRODUTOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. BENEFÍCIO
MANTIDO. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO. I - Incabível a interposição
de remessa oficial, nos termos do parágrafo 2º do artigo 475, do Código de
Processo Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.352, de 26.12.01,
que dispensa de reexame necessário as sentenças proferidas a partir de
27.03.2002, quando a norma entrou em vigor, nos casos em que a condenação
for inferior a 60 salários mínimos, hipótese que se configurará no caso, em que
o interstício entre a fixação do termo inicial do benefício (06.02.2001) e a
sentença (18.12.2002) não superaria 60 (sessenta) meses. Remessa oficial não
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conhecida. II - Não conhecido o agravo retido da autora, por não ter sido
reiterado nas contra-razões de apelação. III - Preenchidos simultaneamente
todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez. IV - Na aferição da incapacidade
laborativa, o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, devendo
analisar os aspectos sociais e subjetivos do autor no caso concreto e os reflexos
da invalidez sobre sua vida. O laudo atestou que a autora é portadora de
seqüelas derivadas de cirurgia de mastectomia radical da mama direita, em
razão de neoplasia maligna, concluindo pela incapacidade parcial e permanente.
A autora apenas trabalhou na lavoura, já tem quase 50 anos, não havendo
possibilidade de que seja readaptada para outra função e disputar um lugar no
atual mercado de trabalho. Incapacidade tida como total, permanente e
insuscetível de reabilitação. V - Para a aquisição do direito ao benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez, os trabalhadores rurais que
exerçam atividade na qualidade de empregado, diarista, avulso ou
segurado especial da Previdência Social não necessitam comprovar o
recolhimento das contribuições previdenciárias, mas sim o exercício da
atividade laboral no campo por período superior a doze meses (arts. 39, 48,
§ 2º, e 143 da Lei 8.213/91). VI - Desempenho de atividade rurícola
devidamente comprovado. Na ausência de prova documental para comprovar o
exercício dessa atividade, admite-se a demonstração através de início razoável
de prova material, conjugada com depoimentos testemunhais idôneos (art. 55, §
3º, da Lei n.º 8.213/91). VII - A cópia do contrato de parceria rural, no qual
consta a autora como parceira agricultora, além de notas fiscais de produtor
rural em seu nome configuram início razoável de prova material da atividade
rurícola que exercia, quando corroborado por prova testemunhal idônea, como
no caso. VIII - Mantida a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez. IX - A prova da incapacidade da autora, o fato de
aguardar a prestação jurisdicional há 4 anos, bem como o fundado receio de um
dano irreparável, tendo em vista a necessidade financeira para a manutenção da
sua subsistência, constituem o relevante fundamento e justificado receio de
ineficácia do provimento final, aos quais se alia o manifesto intuito protelatório
do INSS, que se utiliza de todos os meios processuais para retardar o
cumprimento das decisões judiciais, configurando as condições para a
concessão liminar da tutela. X - Remessa oficial e agravo retido não conhecidos.
Apelação improvida. XI - De ofício, antecipada a tutela jurisdicional para que o
INSS proceda à imediata implantação, em favor da autora, do benefício de
aposentadoria por invalidez, com data de início do benefício- DIB- na data do
requerimento administrativo (06.02.2001) e renda mensal inicial- RMI- no valor
de um salário mínimo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária a ser fixada
caso descumprida a ordem judicial.

(AC 00250897420034039999, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA
SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, DJU DATA:20/10/2005
..FONTE_REPUBLICACAO:.)
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Por isso, ainda que as alterações introduzidas pela Lei 11.718/2008 no arcabouço legal
previdenciário tenham determinado, principalmente aos contribuintes individuais, aqui
caracterizados como diaristas, o dever de contribuir para o sistema do RGPS, para fins de
carência, isso a partir de janeiro de 2011, ou seja, substituindo a mera comprovação do labor
rural, entendo que tal regramento deva ser flexibilizado, bem como a aferição das provas deve
observar/respeitar tal condição e eventuais dúvidas serem resolvidas pro misero, dada a
proteção social garantida aos segurados, principalmente os rurais.  

É que, assim como os segurados especiais, que a partir da Lei de Benefícios devem
comprovar o pagamento da exação previdenciária respectiva, que se faz por meio da
substituição tributária, sobre a venda de sua própria produção ou mesmo do parceiro
outorgado, não cabendo a ele o recolhimento direto, apenas a comprovação do trabalho, da
mesma forma, ao trabalhador diarista rural deve ser garantido o pagamento indireto – pela
venda da produção do tomador do serviço (empresa agrícola ou pessoa física) ou mesmo pela
obrigação desses últimos em recolher em seu nome. 

No caso, praticamente toda a prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam a parte autora como rural, seja como diarista, empregada ou mesmo
segurada especial/meeiro, chegando até mesmo a se sobreporem períodos, exercendo todas as
espécies – razão pela qual se uma delas está sob a égide social, as demais também devem ser
salvaguardadas.

No mais, o fato de a parte autora ser classificada como empregada rural em alguns períodos,
diarista ou parceira outorgada em outros não depõe contra seu pleito, já que se tratam de
espécies do gênero trabalhadores rurais e com isso a idade mínima para o benefício será
reduzida igualmente:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco
anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres,
referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII
do art. 11.  

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

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.
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Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba
honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei
nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000319280v7 e do código CRC 54de68cd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 458



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 269/475

5002017-91.2019.4.02.5002 500000376397 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5002017-91.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DA PENHA MATIAS JUSSIM (AUTOR)
ADVOGADO: LEOMAR MOZZER MACIEL (OAB ES030610)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO DO INSS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376397v2 e do código CRC abb72204.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000555-30.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural, na condição de segurado especial, desde 19/12/2017 (ev.1, petição inicial).

Sentença (ev. 36): julgou improcedente o pedido, ao não considerar evidenciada a qualidade
de segurado especial do autor pelo tempo de carência do benefício, por ausência de prova
material.

Razões da parte recorrente (ev. 42): afirma que as provas acostadas aos autos são
suficientes para afirmar a sua função habitual como sendo a de trabalhador rural por período
superior à carência, ao passo que a prova oral deve prevalecer, bem como súmula 577 do
STJ diz que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais
antigo.

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

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 07/09/1956 (ev.1, HABILITAÇÃO13) e que requereu
sua aposentadoria por idade em 19/12/2017 (ev.1, INDEFERIMENTO4), tendo atingido a
idade mínima para o benefício, 60 anos, em 2016, ocasião em que a carência necessária era de
180 meses/contribuição.

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá obedecer a
tabela consignada no art. 142 da pré-citada Lei.

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

- Declaração da associação de produtores e moradores do assentamento nova
esperança, afirmando que o autor reside e desenvolve trabalhos agrícolas
naquele local desde a fundação daquela associação (ev.1, comp6, fls. 1 e 2),
associação fundada em 24/02/2000 (ev.1, comp10); 
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- Contrato de assentamento, datado em 04/09/1996 em nome de Moises Neres
(testemunha ouvida em audiência) no assentamento “nova esperança” (fls. 4-6,
comp6, ev.1); 

- Contrato de assentamento, datado em 14/12/1999 em nome de Paulo da Costa
(testemunha ouvida em audiência) no assentamento “nova esperança” (fls. 7-8,
comp6, ev.1); 

- Controle de compras de café do sr. José Francisco (autor) emitidos pelo
comprador dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (ev.1, comp9); 

- Certidão de assentamento da falecida companheira do autor desde 30/10/2008
no assentamento “nova esperança” (ev.1, comp12).

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

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

 

Da mesma forma, não se podem ignorar as declarações prestadas pela associação de
produtores e moradores do assentamento nova esperança, vez que, ainda que se trate de
documento com valor probatório correlato à prova testemunhal, quando acompanhado pelo
documento de inscrição e registro da própria associação, como no caso, é válido para toda
finalidade. 

Ademais, trata-se de pessoa humilde, que se encontra em gozo de LOAS desde 03/11/2016
(fl.18, outros3, ev. 20), sem vínculos urbanos após 1988, quando laborou como empregado
rural até 1994, e passou a exercer atividades agrícolas em propriedade rural que foi objeto de
reforma agrária feita pelo INCRA, posteriormente.

Por isso, entendo que todos os documentos carreados são suficientes para ultrapassar esse
momento e possibilitar a aferição das demais provas, no caso, a oral.
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Por seu turno, quanto à prova oral produzida pelo Juízo (ev. 21), todas as testemunhas
confirmaram o labor rural da parte autora por mais de 20 anos, sendo que, tanto o depoimento
pessoal, quanto o que afirmado pelas testemunhas, guardam coerência com os fatos narrados
por ambos, sendo suficiente para suprir a fragmentada prova material juntada aos autos.

As testemunhas afirmaram que o autor vivia naquela região havia mais de 20 anos. Assim,
por se tratar de assentamento de reforma agrária, afere-se que o recorrente habitava e
cultivava naquele solo, convindo anotar que obteve a regularização de sua posse apenas em
2008, conforme certidão emitida pelo INCRA em 15/07/2018, que atesta que a falecida
companheira do autor é assentada desde 30/10/2008 no projeto de assentamento “nova
esperança”, onde desenvolve atividade rurais em regime de economia familiar  (ev.1,
comp12).

No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou aspecto,
caracterizam o recorrente como rural. O próprio fato de não existir nenhum registro urbano
(CNIS, ev. 20, outros3, fls. 18-22) dentro do período de carência (período imediatamente
anterior à data em que alcançada a idade minima - 09/2001 a 09/2016) demonstra a
credibilidade daqueles documentos e conduz à lógica, sua condição como segurado especial –
até porque todas as testemunhas ouvidas apontam para isso.

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

Nessas condições, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para condenar o INSS
a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade rural desde o requerimento
administrativo em 19/12/2017, devendo ser cancelado o benefício assistencial recebido e
compensados os valores recebidos no mesmo período.

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

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

Voto por conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, para condenar o INSS a
conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade rural desde o requerimento
administrativo em 19/12/2017, bem como a pagar os valores atrasados com juros desde a
citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos do Manual de
Cálculo da Justiça Federal, devendo ser cancelado o benefício assistencial recebido e
compensados os valores recebidos no mesmo período. Tutela antecipada deferida.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000312568v8 e do código CRC 131f877e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000555-30.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ROSIENE MORAIS RESNAROSK (OAB ES028621)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e a ele DAR PROVIMENTO, para condenar o INSS a conceder à parte autora o
benefício de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em
19/12/2017, bem como a pagar os valores atrasados com juros desde a citação e correção
monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça
Federal, devendo ser cancelado o benefício assistencial recebido e compensados os valores
recebidos no mesmo período. Tutela antecipada deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375753v2 e do código CRC 5abafae3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 459

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 275/475

5000915-34.2019.4.02.5002 500000338549 .V4 JES10745© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5000915-34.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LEILA MARIA PEREIRA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural. Em suas razões, alega que a
sentença conflita com o conjunto probatório dos autos. Confessa que se afastou do trabalho
rural por 16 anos para cuidar de sua mãe, mas que isso não a impediu de continuar exercendo
as suas atividades, o que pode ser demonstrado, segundo sustenta, pelos diplomas de cursos
de capacitação que a recorrente fez. Ao final, pede a reforma da sentença para que o pedido
seja julgado procedente.

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

VOTO

3. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 55
anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora
completou 55 anos de idade em 11.11.2017 (evento 1, COMP2, fl. 04) e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural em 11.11.2017 (evento 1, COMP3, fl. 01). Resta cumprido,
portanto, esse requisito.

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

5. Com o objetivo de provar a alegação de exercício de atividade rural, a autora
juntou os seguintes documentos: a) ficha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaçuí,
classificando a autora como pequena proprietária e registrando sua admissão em 19.06.2000.
O verso da ficha registra o pagamento ininterrupto de mensalidades no período de junho/2000
a dezembro/2001  (evento 1, COMP3, fl. 02-03); b) procuração por instrumento público,
lavrada em 16.02.2001, em que figura, como outorgante, a mãe da autora, Terezinha Maria
Pereira, e, como outorgada, a autora, que, no ato, foi qualificada como lavradora (evento 1,
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COMP3, fls. 04-05); c) receita agronômica, emitida em 26.10.2009 (evento 1, COMP3, fl.
08); d) comprovante de entrega de declaração de ITR 1994, em nome de João Anchieta
Fernandez (evento 8, PROCADM1, fl. 68); e) declaração de Edson Ferreira da Silva, datada
de 21.12.2017, afirmando que a autora trabalhou na condição de lavradora, no cultivo de
lavouras de café, milho e feijão, no período de 05.01.1986 a 21.12.2017 (evento 8,
PROCADM1, fl. 91); f) declaração de Maria Concenir Miranda da Silva, datada de
20.12.2017, afirmando que a autora trabalhou na condição de lavradora, no cultivo de
lavouras de café, milho e feijão, no período de 18.05.1979 a 20.12.2017 (evento 8,
PROCADM1, fl. 92); g) declaração de Claudio Sanches Lopes, com firma reconhecida em
19.12.2017, afirmando que a autora trabalhou no sítio de João Anchieta Fernandes de 1979 a
2002 (evento 8, PROCADM1, fl. 93); e h) declaração de Renato Proveti, datado de
21.12.2017, afirmando que a autora trabalhou, na propriedade do declarante, na condição de
produtora rural, no cultivo de verduras e hortaliças, no período de 07.01.2016 a 21.12.2017 
(evento 8, PROCADM1, fl. 94)

6. Analisando-se a prova, há início de prova material somente em relação ao
período de junho/2000 a dezembro/2001 e ao ano de 2009. O comprovante de entrega da
declaração de ITR 1994, em nome pai da filha da autora (evento 1, PROCADM1, fl. 18), não
lhe pode ser estendido, tendo em vista a falta de comprovação de que a autora vivia com ele,
em união estável nessa época. Quanto às declarações unilaterais, elas não podem ser aceitas,
isoladamente, como prova do exercício da atividade rural porque equivalem a prova
testemunhal. Além disso, conforme consignado na sentença, a autora se afastou do trabalho
rural por 16 anos. Pelas referências temporais mencionadas na sentença, esse afastamento
ocorreu entre 1993 e 2009, o que importou descontinuidade de eventual exercício de
atividade rural e desautorizaria o cômputo de eventuais - repita-se -  períodos anteriores a
2009 como carência (STJ, AgInt no REsp 1.590.573). Com relação ao período posterior a
2009, contudo, não foi apresentado início de prova material, não tendo sido, portanto,
preenchida a carência legalmente exigida para a concessão do benefício ora pleiteado.

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

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

9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado da autora e por
negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000338549v4 e do código CRC 7c733ca2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000915-34.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LEILA MARIA PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: SILVIO CESAR MARTINS (OAB ES026287)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso inominado da autora e por negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375815v2 e do código CRC c411bdce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001931-48.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LEONOR CAMPOS PIEKARZ (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões,
alega que demonstrou, com prova documental e testemunhal, que exerceu atividade rural em
regime de economia familiar, e aduz que o fato de receber pensão por morte decorrente do
óbito de sua filha não descaracteriza a sua condição de segurada especial.

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

VOTO

3. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 55
anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora
completou 55 anos de idade em 10/10/2001 (evento 1, OUT2, fl. 05) e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural em 16/05/2005 (evento 2, PROCADM1, fl. 01). Resta
cumprido, portanto, esse requisito.

4. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Além disso, frise-se que a
Súmula 54 da TNU prevê que para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador
rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade
mínima. Como a autora pediu a concessão de aposentadoria por idade e completou o requisito
etário em 2001, deve comprovar tempo de trabalho rural por 120 meses, conforme o art. 142
da Lei n. 8.213/1991.

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

6. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova tmaterial deve ser

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 461



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 280/475

5001931-48.2018.4.02.5005 500000336768 .V3 JES10745© JES7058

contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário.

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

8. Com o objetivo de provar o exercício de atividade rural, a autora juntou os
seguintes documentos: a) certidão de casamento, celebrado em 16.02.1973, em que o esposo
da autora foi qualificado como lavrador (evento 2, PROCADM1, fl. 05); b) declaração do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Gabriel da Palha e Vila Valério, emitida em
03.05.2005, registrando que a autora era filiada desde 18.06.2004, trabalhava como lavradora
(pequena proprietária rural), com o auxílio dos filhos, e que plantava café e coco cuja
produção era vendida (evento 2, PROCADM1, fls.08-09); c) escritura de compra e venda de
imóvel rural localizado no lugar denominado Córrego Flor de Maio, lavrada em 28.05.1974,
em que a autora figura como outorgada compradora (evento 2, PROCADM1, fls. 10-13); d)
escritura de compra e venda de imóvel rural localizado no lugar denominado Córrego Flor de
Maio, lavrada em 05.03.1979, em que a autora figura como outorgante vendedora (evento 2,
PROCADM1, fls. 14-18) de parte do imóvel descrito no item anterior; e) duas certidões da
matrícula do imóvel rural uma emitida em 01.08.2000 e outra em 21.09.2004 (evento 2,
PROCADM1, fls. 19-20); f) certidão negativa de débito de imóvel rural emitida em
06.12.2004 (evento 2, PROCADM1, fl. 21); g) ficha de atualização cadastral da agropecuária
na SEFA/ES, preenchida em 10.05.1990 (evento 2, PROCADM1, fl. 23); h) comprovante de
entrega de declaração para cadastro de imóvel rural, emitido em 28.09.1992 (evento 2,
PROCADM1, fl. 25); i) declaração para cadastro de imóvel rural preenchido em 28.09.1992
(evento 2, PROCADM1, fls. 26-29); j) declaração para cadastro de imóvel rural preenchido
em 08.04.2005 (evento 2, PROCADM1, fls. 30-31); k) declaração de ITR 1992 apresentada
em 21.07.1997 (evento 2, PROCADM1, fls. 32-33); l) declaração de ITR 1994 apresentada
em 18.07.1997 (evento 2, PROCADM1, fls. 34-35); m) declaração de ITR 1997 apresentada
em 04.12.1997 (evento 2, PROCADM1, fls. 36-37); n) declaração de ITR 1998 apresentada
em 18.09.1998 (evento 2, PROCADM1, fls. 38-39); o) documento de informação e apuração
do ITR preenchido em 22.09.1999 (evento 2, PROCADM1, fl. 40); p) recibo de entrega de
declaração de ITR 2000 (evento 2, PROCADM1, fl. 41); q) certificado de cadastro de imóvel
rural 1998/1999 (evento 2, PROCADM1, fl. 43); r) recibo de entrega de declaração de ITR
2001 (evento 2, PROCADM1, fl. 46); s) recibo de entrega de declaração de ITR 2002 (evento
2, PROCADM2, fl. 02); t) recibo de entrega de declaração de ITR 2003 (evento 2,
PROCADM2, fl. 04); u) recibo de entrega de declaração de ITR 2004 (evento 2,
PROCADM2, fl. 07); v) notas fiscais, emitidas em 07.01.1999 e 03.11.1998, relativas a venda
de café em grãos Conillon para a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel Ltda.
(evento 2, PROCADM2, fls. 11-12); w) nota fiscal, emitida em 22.09.1997, relativa a compra
de adubo fertilizante, adubo sulfato de amônio e calcário dolomítico pela autora (evento 2,
PROCADM2, fl. 13); e x) notas fiscais, emitidas em 16.11.1995, 19.04.1994 e 08.06.1992,
relativas a venda de café em grãos Conillon para a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de
São Gabriel Ltda. (evento 2, PROCADM2, fls. 14-16).
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9. Em entrevista rural, colhida em âmbito administrativo, a autora declarou que
exercia atividade rural na condição de proprietária desde 1974; que nunca se afastou das
atividades desde então; que reside com o filho, na propriedade, e que, juntamente com ele,
cultiva café e coco; que não contrata mão-de-obra de terceiros; que possui 2.000 pés de café,
que produzem 25 sacas por colheita, e 100 pés de coco, que produzem 100 cocos por colheita;
que o café e o coco produzidos são vendidos; e, por fim, que é pensionista de uma filha
(evento 2, PROCADM2, fls. 21-22).

10. A sentença consignou que a prova oral corroborou a prova documental
comprovando o exercício da atividade rural durante o período de carência necessário para a
concessão do benefício, entretanto, pelo fato de ela receber pensão por morte entendeu que
estava descaracterizado o regime de economia familiar e, por conseguinte, a autora não
ostentava a qualidade de segurada especial.

11. Tendo em vista a afirmação de que a autora era beneficiária de pensão por
morte (NB 113838012), realizou-se consulta ao sistema Plenus, que retornou a informação de
que embora a RMI da pensão, hoje, seja de um salário mínimo, na data da concessão, em
10.11.1999, a RMI era de R$ 276,05, o que superava dois salários mínimos então vigentes,
pois o salário mínimo, nessa época, era de R$ 136,00, o que demonstra a  dispensabilidade do
trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, conforme consignado na sentença.

12. Ademais, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, a
recorrente comprovou a existência de dependência econômica para com a filha falecida.
Desta feita, pode-se afirmar que o sustento da autora estava vinculado (de forma
indispensável) ao auxílio  financeiro prestado por sua filha falecida, o que ratifica a
dispensabilidade do trabalho rural. 

12. Sendo assim, descaracterizado o regime de economia familiar e a qualidade
de segurada especial, a autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade rural,
devendo a sentença ser mantida, mas pelos fundamentos ora apresentados.

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

14. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado da autora e por
negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000336768v3 e do código CRC 48e60662.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001931-48.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LEONOR CAMPOS PIEKARZ (AUTOR)
ADVOGADO: DARILDO BISSI JÚNIOR (OAB ES011757)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso inominado da autora e por negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375817v2 e do código CRC 25be5668.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001594-59.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LENIR DA PENHA CALETTI XAVIER MARTINS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte autora pretende a concessão de aposentadoria por idade
rural, na condição de segurada especial, desde o requerimento administrativo em 27/10/2017
(ev. 1, PROCADM7, fl.1).

Sentença (Ev. 24): julgou improcedente o pedido, pois não foi juntado início de prova
material suficiente para comprovação do efetivo labor rural.

Razões da parte recorrente – Parte autora (Ev. 30): diz que há início de prova material
suficiente para comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar,
pelo período de carência, devidamente corroborado por prova testemunhal.

A controvérsia diz respeito à qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de
carência.

Sabe-se que a recorrente nasceu em 23/08/1957 (ev.1, procadm7, fl. 4) e que requereu sua
aposentadoria por idade em 27/10/2017 (ev. 1, PROCADM7, fl.1), tendo atingido a idade
mínima necessária (55 anos) em 2012, quando a carência exigida era de 180 meses.

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

“A autora completou 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade em 2012, e ingressou
com requerimento administrativo em 27/10/2017, dessa forma, exige-se uma
carência de 180 meses (15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente
estabelecidas.

A autora colacionou aos autos, os seguintes documentos: Certidão de
casamento (evento 01, doc. 08, fl. 03); Declaração de exercício de atividade
rural emitido pelo Sindicato rural de Colatina/ES (evento 01, doc. 08, fls.
06/07); Escritura Pública de compra e venda (evento 01, doc. 08, fls. 23/28);
Declaração extrajudicial de atividade rural (evento 01, doc. 06, fl. 01); dentre
outros.

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos,
designou-se audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e
três testemunhas, por ela arroladas, foram inquiridas.
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O INSS em tese de contestação alegou que os documentos colacionados aos
autos são insuficientes para corroborar a qualidade de segurada especial.

Pois bem. Observando o conjunto probatório, entendo que não há provas
suficientes para comprovar a sua qualidade de segurada especial no período de
carência necessário para concessão da aposentadoria.

A autora não colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar o
desempenho de atividade rural.

(...)

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

VOTO

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

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

No caso dos autos, como início de prova material, a recorrente juntou aos autos a declaração
de exercício de atividade rural emitida pelo sindicato rural de Colatina em 26/01/2018, desde
a sua filiação em 22/12/2008 (ev.1, procadm7, fl.6 e 7), o histórico escolar de seu filho e o
cartão de vacinação com endereço rural (ev.1, procadm7), a cópia da escritura de compra e
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venda da propriedade rural de seu cunhado (ev.1, procadm7, fl. 23) e declaração de que a
recorrente é meeira agrícola do cunhado, desde 05/1991 (ev.1, comprovante 5) até
24/10/2018.

Ressalto que os documentos particulares, apesar de autodeclaratórios (ficha médica, ficha
escolar, etc), também devem ser levados em consideração como início de prova material,
principalmente se se tratar de documentos com data remota, dado que duvidar de sua
qualificação àquela época é imaginar que  o fez com o intuito de constituir prova para
eventual benefício rural futuro, algo no mínimo exagerado.

Da mesma forma, não se pode ignorar as declarações prestadas pelos patrões/proprietários
rurais dos locais em que a parte autora trabalhou como parceiro outorgado ou mesmo diarista,
vez que, ainda que se trate de documento com valor probatório correlato à prova testemunhal,
quando acompanhado pelo registro da propriedade, como no caso, é válido para toda
finalidade, dado que, como já dito, trata-se da outra parte da relação de parceria que não é a
detentora do bem imóvel em questão, somente lhe cabendo tal forma de prova, prestada pelo
parceiro outorgante.

Ressalto ainda que a parte autora não possui registro de labor urbano (CNIS, ev.9, outros1),
corroborando com o início de prova material.

Por isso, todas as provas juntadas aos autos são suficientes à comprovação de seu labor
rurícola por toda a sua vida.

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência, restou claro que a autora sempre
exerceu atividade rural.

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.

Constata-se, desta forma, que há prova material suficiente a comprovar que a
recorrente exerceu atividades rurais por prazo superior ao de carência do benefício,
principalmente aliada aos depoimentos colhidos em audiência (ev.21), em que os depoentes
afirmaram de forma uníssona a residência rural e o efetivo labor campesino da parte autora
com cultivo de café na propriedade do cunhado há mais de 15 anos, sendo essa a única fonte
de renda.

Por fim, a recorrente está divorciada do seu ex-marido desde 2004, com sentença transitada
em julgado em 25/11/2004, ou seja, há quase 15 anos, convindo anotar que desde então mora
com a irmã e o cunhado, trabalhando, em conjunto com eles, na condição de meeira no
cultivo de café.

Conclui-se, assim, através de provas documentais e testemunhais, que restou demonstrado o
exercício de atividade campesina familiar por período superior ao exigido para carência,
fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade.
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Diante do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE
PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a conceder a
aposentadoria por idade rural a parte autora desde a DER em 27/10/2017 e a pagar os  valores
atrasados.

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

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

Voto por conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora para condenar o INSS a
conceder o benefício de aposentadoria por idade (rural) desde a DER (27/10/2017), bem como
para pagar as parcelas em atraso, com juros de mora desde a citação, e correção
monetária desde que devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Tutela antecipada deferida.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000322337v13 e do código CRC bcb59daf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 462



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 288/475

5001594-59.2018.4.02.5005 500000375825 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5001594-59.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LENIR DA PENHA CALETTI XAVIER MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: HENRIQUE SOARES MACEDO (OAB ES004925)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar provimento ao recurso da parte autora para condenar o INSS a conceder o benefício de
aposentadoria por idade (rural) desde a DER (27/10/2017), bem como para pagar as parcelas
em atraso, com juros de mora desde a citação, e correção monetária desde que devida cada
parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Tutela antecipada deferida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375825v2 e do código CRC 26e239b5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001344-98.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MASCARELLO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural por considerar que a
descontinuidade do labor rural acarretou a perda da qualidade de segurada especial. Em suas
razões, alega que preencheu o requisito etário, bem como que produziu prova documental que
configura início de prova material do exercício de atividade rural. Alega que a ausência de
prova testemunhal lhe causou prejuízos processuais e que, ao contrário do afirmado na
sentença, não se afastou do labor rural por 17 anos. Ao final, pede a reforma da sentença para
que o pedido seja julgado procedente. 

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

VOTO

3. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 55
anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora
completou 55 anos de idade em 03.04.2016 (evento 1, CPF4) e requereu o benefício de
aposentadoria por idade rural em 08.02.2018 (evento 1, PROCADM6, fl. 01). Resta
cumprido, portanto, esse requisito.

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

5. Com o objetivo de provar a alegação de exercício de atividade rural, a autora
juntou os seguintes documentos: a) certidão de casamento, celebrado em 19.12.1987, em que
o esposo da autora, João Francisco Rangel, foi qualificado de lavrador (evento 1,
PROCADM6, fl. 03); b) carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e
Agricultoras Familiares de Castelo/ES, indicando filiação em 09.06.2017 (evento 1,
PROCADM6, fl. 08); c) contrato de parceria agrícola, celebrado em 09.06.2017 e com
vigência até 31.10.2019, em que a autora figura como parceira outorgada (evento 1,
PROCADM7, fls. 07-08); d) fichas de matrícula escolar qualificando a autora como lavradora
(evento 1, PROCADM7, fls. 13-15) em 16.10.2000 e 18.10.2000; e) contrato de parceria
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agrícola celebrado pelo esposo da autora, em 09.05.1988, com vigência de 01.09.1987 a
20.11.1989 (evento 1, PROCADM7, fl. 30 e evento 1, PROCADM8, fls. 01-03); f) prontuário
médico da Santa Casa de Misericórdia de Castelo, referente ao ano de 1988, qualificando o
esposo da autora como lavrador (evento 1, PROCADM8, fl. 12); g) ficha de internação na
Santa Casa de Misericórdia de Castelo, datada de 02.02.1989, registrando que a autora
trabalhava na propriedade Monte Alverne (evento 1, PROCADM8, fl. 13); h) declaração de
Pedro Fim, datada de 09.06.2017, afirmando que a autora exerceu atividade rural como
parceira agrícola, na Fazenda Monte Alverne, nos períodos de 10/1977 a 18.12.1987
(juntamente com os pais) e de 19.12.1987 a 12/2000 (juntamente com o ex-esposo), com
contrato verbal, no cultivo de café (evento 1, PROCADM8, fl. 29); e i) contrato de parceria
agrícola, celebrado em 14.03.1985, pelo esposo da autora, com período de vigência ilegível
(evento 1, PROCADM9, fl. 01 e evento 1, PROCADM10, fls. 01-02). 

6. Os registros do CNIS relativos à autora informam que ela trabalhou como
empregada doméstica nos períodos de 01.10.2003 a 31.05.2004, de 01.10.2005 a 30.11.2005,
de 01.01.2006 a 30.06.2008; e que recolheu contribuições como contribuinte individual no
período de 01.04.2010 a 31.03.2017 (evento 11, PET2, fl. 01).

7. Analisando-se a prova, verifica-se que a declaração de Pedro Fim, afirmando
que a autora trabalhou em sua propriedade de 10/1977 a 18.12.1987 (dos 16 anos aos 26 anos
de idade) não pode ser aceita, isoladamente, como prova, porque equivale a prova
testemunhal e não existe qualquer início de prova material relativo ao período (o contrato de
parceria agrícola mencionado na letra i, acima, foi celebrado pelo esposo da autora antes do
casamento); no período que se estende de 01.09.1987 a 20.11.1989 há início de prova
material do exercício de atividade rural; depois de 20.11.1989, a autora juntou início de prova
material somente relativo ao ano específico de 2000 e, depois, do período de 09.06.2017 a
31.06.2019. Além disso, recolheu como contribuinte individual (diarista) no período de
01.04.2010 a 31.03.2017.

8. Entretanto, conforme consignado na sentença e fixado pelo STJ no
julgamento do AgInt no REsp 1.590.573, há a descaracterização da atividade rural e a perda
da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior à assinalada pela
legislação previdenciária. No caso dos autos, o afastamento do meio rural pelos períodos de
01.10.2003 a 31.05.2004, de 01.10.2005 a 30.11.2005, de 01.01.2006 a 30.06.2008 e de
01.04.2010 a 31.03.2017, que somam 3 anos e 4 meses, importou descontinuidade do
exercício de atividade rural e desautoriza o cômputo dos períodos anteriores a 2008 como
carência. É o que se entende, de forma predominante, no STJ. O período posterior a 2008,
contudo, não é suficiente para preencher a carência legalmente exigida para a concessão do
benefício ora pleiteado.

9. Diante do cenário descrito nos autos, seria desnecessária a produção de prova
oral, uma vez que esse meio de prova, isoladamente, não pode suprir a insuficiência da prova
documental, verificada nos autos. Rejeito, portanto, a alegação de que houve prejuízo
processual à autora. 

10. Sendo assim, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos.
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11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000337893v3 e do código CRC aacbc8d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001344-98.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MASCARELLO (AUTOR)
ADVOGADO: LAURITA APARECIDA NOGUEIRA LIMA (OAB ES014959)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso inominado da autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375839v2 e do código CRC 5bbc8054.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0021526-45.2016.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA PEDRO SERAFIM (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural, na condição de segurada especial, desde a data do requerimento
administrativo, 26/11/2016 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 63): julgou improcedente o pedido, em virtude da ausência de
comprovação do exercício de atividade rural ou pesqueira, individualmente ou em regime de
economia familiar, pelo tempo mínimo de carência exigido no caso concreto.

Razões da parte recorrente – parte autora (evento 70): afirma que há provas
materiais do labor rural, as quais deveriam ter sido consideradas na sentença a quo. Alega que apenas
deixou o trabalho recentemente, ou seja, na ápoca do requerimento administrativo, havia completado
a idade requerida e trabalhava e morava na terra. Afirma que o perito social não é expert em
agricultura e não pode afirmar o abandono da terra. Aduz que todos os documentos citados e aqueles
juntados pelo INSS comprovam uma vida inteira de trabalho rural.

Acerca das provas produzidas no processo, transcrevo o disposto na sentença:

"No caso concreto, este Juízo não está convencido do exercício da atividade
rural pela autora no período necessário ao cumprimento da carência.

De se notar que restou comprovado que a autora reside na cidade e que não
trabalha mais na propriedade que herdou dos pais há bastante tempo, ainda
que por problemas de saúde, estando na propriedade apenas a irmã da autora
(Evento 1, OUT6 – fls. 35/36). 

Dessa forma, embora haja início de prova material que indica o exercício da
atividade rural em algum período, a autora não comprovou o exercício da
atividade no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário
ou imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por período suficiente
ao cumprimento da carência, uma vez que a prova produzida é apenas em
alguns pequenos e antigos vínculos até 2001.

Assim, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o exercício
da atividade rural ou pesqueira, individualmente ou em regime de economia
familiar, pelo tempo mínimo de carência exigido no caso concreto, o que
impede o deferimento do benefício pleiteado nos autos".
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VOTO

O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 55 anos
para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora
completou 55 anos de idade em 01/05/2012 (Petição Inicial 1, Outros 2) e requereu o
benefício de aposentadoria por idade rural em 26/11/2015 (evento 1, Outros 3, fl. 12). 

Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Além disso, frise-se que a
Súmula 54 da TNU prevê que para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador
rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade
mínima. Como a autora pediu a concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo
de trabalho rural por 180 meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

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

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

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

No caso concreto, para comprovação do exercício de atividade rural pelo tempo de
carência exigido por lei, a parte autora juntou aos autos os seguintes documentos:

a) Certidão de óbito do genitor, datada em 11/05/1987, onde consta a sua profissão
como lavrador; (evento 1, Outros 2)

b) Escritura Pública de aforamento ou enfiteuse em nome do genitor, de
28/09/1984; (evento 1, Outros 2)

c) Certidão de registro imobiliário de posse e domínio útil, em nome do pai da
autora, de um terreno situado em Nossa Senhora da Juda, no município de São Mateus, com
área de 750.000,00 m², de 26/08/1985 (evento 1, OUT3, fls. 02-03);
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d) Documento de informação e atualização cadastral do ITR de 2015 em nome
do genitor (evento 1, OUT3, fls. 04-08);

e) Matrícula n. 6.901, Folha n.1, de 24/07/1985, que registra um terreno situado
em Nossa Senhora da Juda, no município de São Mateus, com área de 750.000,00 m² e o
registro n. R.01-6.901 de um título de aforamento em nome do genitor da autora (evento 1,
OUT3, fl. 09); e

f) Conta de energia elétrica de 19/02/2016, em nome de Rita Pedro Serafim
Alves que informa o endereço ROD.S. Mateus. Boa Esperança S/N CEP 29932-600
Litoraneo/ São Mateus - ES com a classificação 410 - Rural - Agropecuária (evento 1, OUT3,
fl. 10).

Não há início de prova material relativo ao período anterior a 28/09/1984,
afastando-se, de início, a possibilidade de reconhecimento de tempo rural anterior a esse
marco. Dos documentos juntados, todos estão em nome de terceiros, a maioria em nome do
genitor da autora, que, por ter completado 21 anos de idade em 1978, não pode deles se valer,
devendo, já maior de idade segundo o direito civil à época vigente, ter
apresentado documentos que evidenciassem a condição de rurícola ou a celebração de
relações jurídicas em nome próprio. Toda a documentação apresentada, portanto, não é apta a
servir como início de prova material, não se podendo, com base exclusivamente na prova
testemunhal, comprovar o tempo de atividade rural.

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

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000302940v77 e do código CRC 7c6fa1ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0021526-45.2016.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA PEDRO SERAFIM (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO (OAB ES015707)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso inominado da autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375841v2 e do código CRC bc364aaa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5004722-65.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ANA LUCIA FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
reconheceu, para fins da carência necessária à concessão de aposentadoria por idade urbana, o
período de 04.03.1995 a 31.08.1998 e de 04.02.2014 a 10.03.2014, quando a parte autora
esteve em gozo do benefício de auxílio-doença. Em suas razões, sustenta o INSS que não é
possível computar o tempo em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade
como carência, mas apenas como tempo de serviço. E isso porque a carência é um conceito
que tem ligação direta com a contribuição e o segurado em gozo de benefício por
incapacidade não contribui. Afirma que aplicar entendimento diverso violaria o caráter
contributivo da previdência social, bem como seu equilíbrio financeiro e atuarial, ambos
previstos na Constituição Federal. A autarquia prossegue em suas razões recursais aduzindo
que também não se pode extrair do § 5º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 interpretação que
considere como tempo de carência o período em que o segurado esteve em gozo de benefício
por incapacidade. Defende, ainda, que, como o requerimento de aposentadoria foi
protocolado após 03.11.2014, a ele se aplica o art. 155 da Instrução Normativa INSS/PRES n.
45, de 6 de agosto de 2010, que vedava o cômputo, como período de carência, do interregno
em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Pede,
ainda, a restituição dos valores recebidos por força de liminar.

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

VOTO

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

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

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

5. Conforme dados do Cnis (Evento 6, OUT1, fls. 07-14), a autora recolheu
contribuições previdenciárias entre os intervalos dos períodos de auxílio-doença, de forma
que os interregnos podem ser computados como tempo de contribuição e carência.

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

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

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000339500v2 e do código CRC d261d88b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5004722-65.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ANA LUCIA FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso inominado do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376580v2 e do código CRC 44c348d6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5001935-85.2018.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: CREUZA SCHIMIT BERGER (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
reconheceu, para fins da carência necessária à concessão de aposentadoria por idade urbana, o
período de 02/01/2014 a 02/03/2014 e 12/09/2014 a 12/12/2014, quando a parte autora esteve
em gozo do benefícios de auxílio-doença. Em suas razões, sustenta o INSS que não é possível
computar o tempo em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade como
carência, mas apenas como tempo de serviço. E isso porque a carência é um conceito que tem
ligação direta com a contribuição e o segurado em gozo de benefício por incapacidade não
contribui. Afirma que aplicar entendimento diverso violaria o caráter contributivo da
previdência social, bem como seu equilíbrio financeiro e atuarial, ambos previstos na
Constituição Federal. A autarquia prossegue em suas razões recursais aduzindo que também
não se pode extrair do § 5º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 interpretação que considere como
tempo de carência o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade. Defende, ainda, que, como o requerimento de aposentadoria foi protocolado
após 03.11.2014, a ele se aplica o art. 155 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 45, de 6 de
agosto de 2010, que vedava o cômputo, como período de carência, do interregno em que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. . Pede, ainda, a
restituição dos valores recebidos por força de liminar. Em caso de manutenção da sentença,
pede a aplicação do critério de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

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

VOTO

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

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

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

5. Conforme dados do Cnis (Evento 1, PROCADM4, fl. 21), a autora recolheu
contribuições previdenciárias entre os intervalos dos períodos de auxílio-doença, de forma
que os interregnos podem ser computados como tempo de carência.

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000315135v2 e do código CRC c5134397.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001935-85.2018.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: CREUZA SCHIMIT BERGER (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso inominado do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376562v2 e do código CRC d6dcd7fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5011132-76.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JOAO LUIZ RIBEIRO LYRIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de aposentadoria
por invalidez e/ou concessão de auxílio-doença desde a cessação,  em 07/12/2018 (evento 1,
Petição Inicial).

Sentença (evento 54): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora
para restabelecer a aposentadoria por invalidez (NB 31/617.968.427-1) desde a cessação, em
07/12/2018, e a reembolsar os valores eventualmente descontados por motivo de mensalidade
de recuperação.

Razões da parte recorrente, INSS (evento 61): diz, no mérito, que a sentença
deve ser reformada para julgar improcedente o pedido autoral ou concedido o benefício de
auxílio-doença, devendo ser cancelada a  aposentadoria por invalidez e descontados eventuais
valores já pagos e indevidos os pagamentos futuros a título de mensalidade de recuperação,
posto não se tratar de incapacidade para qualquer atividade laborativa, tanto que a perícia
médica judicial atestou restrição parcial para o trabalho.

VOTO

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

A) profissão habitual: gerente de restaurante (qualificação inicial);

B) idade atual: 58 anos (evento 1, Carteira Nacional de Habilitação 4)

C) laudos e exames médicos: laudos particulares

(evento 1, Laudo 9)  24/02/2014 - laudo médico atesta que o paciente é portador
de doença renal crônica, estágio V, em terapia renal substitutiva. Atualmente encontra-se em
hemodiálise toda segunda, quarta e sexta-feira no terceiro turno. Há disgnóstico de
Hipertensão Arterial há 13 anos;

(evento 1, Laudo 10)  03/08/2018 - o paciente foi submetido à transplante renal
em 02/03/2017. Está em uso de imunossupressor e requer cuidados de acompanhamento
periódico, por tempo indeterminado, devido ao transplante apresentar risco de complicações.

D) laudo SABI - não há.
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E) grau de escolaridade: ensino médio incompleto (evento 15, Laudo 1)

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte
fundamentação na parte que interessa ao julgamento do feito:

"O autor comprovou que além da função de gerente de restaurante também
ajudava da descarregar caminhões com caixas de alimentos pesadas vindos da
Ceasa e a subir com os alimentos prontos para o self-service, que ficava no
andar superior. Portanto, a atividade desenvolvida pelo autor é incompatível a
limitação atestada pela perita: carregar peso.

A aposentadoria por invalidez mantida há mais de 05 anos - desde 19/8/2014 -
não podia ter sido cessada em 7/12/2018 se o autor ainda estava
incapacitado para o trabalho. Ainda que se considere que a incapacidade
especificamente detectada em dezembro/2018 era temporária, a aposentadoria
por invalidez só pode ser cessada na hipótese de a recuperação da capacidade
laboral estar completada. A perspectiva de cessação futura da incapacidade
pode obstar a conversão de um auxílio-doença em aposentadoria por invalidez,
mas se a aposentadoria por invalidez já foi concedida, a temporariedade da
incapacidade laboral não justifica a reversão da aposentadoria por invalidez
em auxílio-doença, muito menos a cessação pura e simples da aposentadoria
por invalidez.

O autor tem direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez NB
31/617.968.427-1 desde a cessação, em 7/12/2018. O autor não tem direito ao
acréscimo de 25% porque a perita negou a necessidade de assistência
permanente de terceiros (quesito 17)".

 

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
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em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a
parte autora  incapacitada para a sua atividade habitual.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (médico do trabalho)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 29/11/2018 (evento 15, Laudo 1), foi de que a
parte autora possui capacidade para o trabalho habitual, embora tenha sido comprovado
que possui insuficiência renal crônica (CID N 18.0) e Hipertensão Arterial (CID I10), tendo
dito o seguinte: "Não há incapacidade. O exame físico pericial não evidenciou nenhuma
alteração que indicasse algum grau de incapacidade laborativa ou funcional". O
perito atestou que o damandante realizou, em 2016, um procedimento cirúrgico de transplante
renal esquerdo e que apresenta apenas limitação funcional de carregar peso.

Os laudos e exames médicos particulares, de 24/02/2014 (evento 1, Laudo 9) e
03/08/2018 (evento 1, Laudo 10) juntados aos autos demonstram a existência das doenças
indicadas na inicial e o tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde referidos,
entretanto, não atestam a existência de incapacidade. O último laudo informa apenas que o
paciente foi submetido à transplante renal em 02/03/2017, que está em uso de
imunossupressor e que requer cuidados de acompanhamento periódico, por tempo
indeterminado.

Desta forma, entendo que restou comprovado não haver incapacidade, pois o
demandante realizou procedimento cirúrgico em 02/03/2017, sendo que requer cuidados de
acompanhamento periódico, por tempo indeterminado, mas não há qualquer limitação que
gere impedimento para o exercício da sua função habitual.

Outrossim, observo que a parte autora exerceu atividade como gerente de
restaurante no período compreendido entre 03/03/2008 e 11/06/2012 e que,
posteriormente, recebeu o benefício de auxílio-doença no período compreendido entre
20/02/2014 a 17/09/2014 e aposentadoria por invalidez entre 18/09/2014 a 07/12/2018
(evento 22, Outros 1, fl.6).

Em audiência realizada em 13/06/2019 (evento 52), após o depoimento da parte
autora e a oitiva das testemunhas Maria da Glória Santos Matos e Dayana Costa Rodrigues,
ficou demonstrado que a parte trabalhava em um restaurante de pequeno porte onde exerceu a
função de gerente, e que, além dessa função, por se tratar de um empreendimento pequeno
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e ser o único homem que trabalhava no local, também descarregava as caixas de mercadorias
que chegavam no estabelecimento e transportava as bandejas de alimentos prontos da cozinha
para o ambiente de alimentação, no segundo andar. 

No entanto, apesar da parte autora ter realizado atividades excepcionais que
exigiam o carregamento de peso, vislumbro que não há qualquer impedimento para o
exercício da atividade de gerente, pois é uma atividade essencialmente administrativa, que
não exige de seu ocupante esforço físico.

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO do Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE essa atividade consiste em gerenciar e promover produtos e
serviços em empresas de turismo, de hospedagem e de alimentação, coordenar áreas
operacionais de alojamento, alimentação, recreação e lazer em hotéis, pousadas, pensões,
restaurantes e bares e administrar recursos humanos e financeiros, executar rotinas
administrativas e prestar assessoria.

 Assim, diante de todo o exposto, concluo que não existe qualquer incapacidade
da parte autora para o exercício da sua atividade habitual de gerente. Desse
modo, considerando que o demandante está apto para o exercício da sua função habitual,
constato que o benefício foi corretamente cessado pela autarquia federal.

Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores
recebidos por força de tutela de urgência antecipada ou mesmo em razão do efeito meramente
devolutivo do recurso, de se ressaltar que este juízo não desconhece o entendimento firmado
pelo STJ no Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em 12/02/2014, tampouco o cancelamento da
Súmula nº 51 da TNU que, nos autos do Processo nº0004955-39.2011.4.03.6315,
recentemente, encampou ou mesmo se submeteu ao entendimento superior mencionado.

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

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

Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o
esvaziamento dos JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente
para atender com rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para
obtenção de bens da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das
vezes buscam benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda
por motivo de saúde, desemprego, ou miserabilidade.
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Desta forma, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da
devolução de valores que receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma
transversa, na inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou seja, o hipossuficiente será
praticamente forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema
recursal, para obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxilio doença, LOAS,
aposentadoria por invalidez, beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da
demora na tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver verbas alimentares em razão
de convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante.
O jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiência técnica, confia mais do que
qualquer outro jurisdicionado no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento
esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados, sem que sejam ponderados
os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, em consonância com o Enunciado nº 99 do FONAJEF.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe  provimento
para julgar improcedentes os pedidos, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000341446v24 e do código CRC 0f744879.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5011132-76.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JOAO LUIZ RIBEIRO LYRIO (AUTOR)
ADVOGADO: FILIPE LOPES BRANDAO (OAB ES029405)
ADVOGADO: STAJEANNE DÁVILA POZZATTI (OAB ES027702)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e dar-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos, nos termos da
fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376336v2 e do código CRC 0e35dbc1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000843-47.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: EDER ASEVEDO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão do auxílio-doença desde a data de cessação em
04/02/2019, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Sentença (evento 23): julgou procedente o pedido da parte autora concedendo-lhe o benefício
de aposentadoria por invalidez com DIB em 05.02.2019.

Razões da parte recorrente (evento 60): Recorreu a autarquia federal pleiteando a reforma
da sentença para julgamento de total improcedência do pleito autoral e, alternativamente, para
afastar a condenação em aposentadoria por invalidez.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

profissão habitual: beneficiador de pedras ornamentais. (qualificação inicial);

idade atual: 36 anos (ev. 1, cpf4);

laudos/exames médicos: evento 1

laudo 8, datado em 10/01/2019, atestando quadro de dor lombar e necessidade
de afastamento laboral;

laudo 9, datado em 05/05/2016, atestando dor lombar;

laudo 10, datado em 20/03/2014 atestando hérnia discal lombar;

laudo 11, datado em 30/01/2014, atestando hérnia discal;

exame médico 12, 13, 14 e 15, ressonância magnética da coluna lombar;

receituário 16, 17, 18, 19 e 20, receituários medicamentosos.

A sentença julgou procedente o pedido com a seguinte fundamentação, na parte que interessa
ao julgamento do feito:

“...A análise detida dos autos revela a necessidade de se afastar a conclusão
pericial quanto à duração e quanto à extensão da incapacidade.
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Com efeito, não há como se considerar uma incapacidade que perdura por mais
de 05 anos, somando-se ao fato do prazo para tratamento ser indeterminado,
como sendo meramente temporária.

Ademais, considerando que a recuperação da capacidade laborativa da parte
demandante está condicionada a realização de procedimento cirúrgico, ao qual
ela não está obrigada a se submeter, de acordo com o que preconiza o artigo
101 da Lei 8.213/91, entendo que sua incapacidade caracteriza-se como
definitiva.

Sendo assim, considero a incapacidade da parte autora como sendo total e
definitiva.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua
data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições
previdenciárias no período compreendido entre 11/2008 e 01/2014, restando
comprovado o atendimento aos supracitados requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 05/02/2019, dia
imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-doença n.º 6049671498,
consoante inteligência do art. 42, caput, da Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43,
caput, do mesmo dispositivo legal.”

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença, que se acha disciplinado a partir do artigo 59 da
Lei nº 8.213/1991, é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de-benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

Foi realizada uma perícia médica judicial, em 08/05/2019, por profissional médico do
trabalho (evento 13), na qual o médico concluiu que a parte autora é portadora de Lumbago
com ciático, resultando na incapacidade parcial e temporária para a atividade de resinador.
A DII foi fixada em 18/01/2014.

Verifica-se nos autos que não há laudos particulares que atestem expressamente a
incapacidade da parte autora de caráter total e definitivo, cabendo ao perito do juízo analisar
todos os documentos clínicos particulares apresentados a fim de determinar se possui ou não
incapacidade laborativa, bem como seu caráter total/parcial e temporário/permanente.

O perito judicial concluiu, a partir da análise inclusive dos laudos particulares, que a parte
autora possuía inaptidão temporária e parcial.

Assim, é precipitado afirmar que possui incapacidade total e definitiva quando
nenhum documento médico apresenta conclusão nesse sentido, ainda mais levando em
consideração a idade do recorrido, 36 anos.

Pelo exposto, entendo não preenchido o requisito para concessão de aposentadoria por
invalidez, em razão da inexistência de incapacidade total e permanente para o labor.

Ademais, analisando os laudos SABIs, verifica-se que o recorrido foi reabilitado para a
função de auxiliar administrativo no SENAI, estando capaz de exercer tal atividade laboral
desde 04/02/2019 (evento 7, OUT1, fl. 23), convindo anotar que o benefício foi cessado após
a conclusão do programa de reabilitação profissional para o exercício de nova função.

Quanto ao presente caso, a Lei 8.213/91, em seu artigo 62, faz a seguinte delimitação:

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para
o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.     
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§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.  

Assim, o auxílio-doença só é devido até que haja a reabilitação para o
desempenho de outra atividade laboral. Vê-se com isso que a obrigação legal foi observada
pela autarquia federal, eis que já fornecida a reabilitação à parte autora, a qual, de forma
genérica, deve lhe qualificar ao mercado de trabalho. Por fim, o Decreto nº 3.048/99:

Art. 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto
Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função para a qual o
reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual
se julgue capacitado.

§ 1º Não constitui obrigação da previdência social a manutenção do segurado
no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o
processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a que se refere o caput.

Dessa forma, o recorrido esteve em gozo de benefício previdenciário por todo período de
incapacidade, sendo devidamente reabilitado pelo INSS, em função compatível com suas
limitações, estando apto a exercer essa nova função, não fazendo jus a concessão de nenhum
benefício por incapacidade.

Com isso, revogo a tutela antecipada de urgência concedida em sentença, não devendo,
todavia, ter a parte autora que devolver os valores recebidos a esse título, por se tratar de
verba de natureza alimentar.

Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores recebidos por força
de tutela de urgência antecipada ou mesmo em razão do efeito meramente devolutivo do
recurso, de se ressaltar que este juízo não desconhece o entendimento firmado pelo STJ no
Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em 12/02/2014, tampouco o cancelamento da Súmula nº 51
da TNU que, nos autos do Processo nº0004955-39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou
ou mesmo se submeteu ao entendimento superior mencionado.

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

Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de valores recebidos em
virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de cognição da questão. Nos
casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida, uma vez que, na maioria
dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o tenha feito, não deve ficar
sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de valores geraria no
microssistema dos juizados.
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Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o esvaziamento dos
JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente para atender com
rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para obtenção de bens
da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das vezes buscam
benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda por motivo de
saúde, desemprego, ou miserabilidade.

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

Isenção de custas processuais, Sem condenação em honorários advocatícios, com base no art.
55, caput, da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe provimento para julgar improcedentes os
pedidos, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000326986v11 e do código CRC ff56f7a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000843-47.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: EDER ASEVEDO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: SIRO DA COSTA (OAB ES005098)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e dar-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos, nos termos da
fundamentação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375743v2 e do código CRC 09aee7ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001948-84.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ODETE DE SOUZA WOTKOSKI (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário (evento 1): a parte demandante pretende o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez (NB 132.651.453-6) desde a cessação, em que houve o início do
pagamento da mensalidade de recuperação, em 01/10/2018.

Sentença (evento 27): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
com fundamento no laudo médico pericial, aplicando a presunção de continuidade do estado
incapacitante, condenando o INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença,
com DIB em 01/10/2018 e DIP na data da sentença. Determinou o encaminhamento do
segurado a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
laborativa.

Razões da recorrente - INSS (evento 37): diz que a sentença deve ser
reformada, tendo em vista a conclusão da perícia judicial de que a autora não está
incapacitada total e permanentemente, razão pela qual não é devido o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez e nem a concessão de auxílio doença que não foi requerido.
Alega que a perícia judicial, ao reconhecer que a recorrida está incapacitada apenas
parcialmente, acabou por corroborar a decisão administrativa de inclusão do benefício no rol
daqueles em recebimento de mensalidade de recuperação. Requer o afastamento da
aposentadoria por invalidez e a manutenção do pagamento da mensalidade de recuperação,
ou, subsidiariamente a extinção  do pedido de concessão do auxílio-doença, sem julgamento
de mérito em razão da ausência de prévio requerimento administrativo. 

Razões da recorrente - parte autora (evento 46): diz que a sentença deve ser
reformada, pois o laudo pericial concluiu pela impossibilidade de reabilitação profissional e
de acordo com as condições pessoais e sociais da parte há incapacidade para o exercício de
atividade laboral, fazendo jus assim à aposentadoria por invalidez.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: pescadora (evento 1, Petição Inicial 1);

b) idade atual: 56 anos (evento 1, Identidade 3);

c) laudos/exames médicos: particulares;
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(evento 1, Laudo 14)

* 26/03/2018 - atesta a doença e a incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado;

* 28/07/2018 - atesta a doença e a incapacidade para o trabalho;

* 26/10/2017 - atesta a doença, a limitação funcional e a necessidade de realização de
cirurgia;

* 15/08/2017 - atesta a doença e a necessidade de acompanhamento neurológico;

* 18/07/2018 - atesta a doença.

d) SABI (evento 22, Contestação 1) 26/03/2018 - existiu incapacidade laborativa (Segurada
especial, apresenta carteira de pescador profissional na categoria artesanal desembarcado,
vínculos prévios na CTPS como auxiliar de serviços gerais, auxiliar de acabamento em
confecção de roupas, retiradora de tecidos e garçonete. Histórico de ser portadora de epilepsia
desde os 17 anos. Considera o quadro clínico estabilizado, sem sequelas cognitivas ou
motoras, compatível com o exercício de sua função descrita como pescadora artesanal
desembarcado, isto é, auxiliando na separação dos peixes, limpeza e venda, trabalhando fora
do barco, em terra. Apta também aos seus trabalhos como auxiliar de serviços gerais e
auxiliar de confecção. Há limitação para atividades que envolvam riscos para si ou para
terceiros). 

e) grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto (evento 16, Laudo 1)

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as consequências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
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em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, a controvérsia cinge-se ao fato de estar ou não a parte
autora totalmente incapacitada para o trabalho.

A conclusão do profissional médico, nomeado para a perícia judicial realizada
em 13/02/2019 (evento 16, Laudo 1) foi de que a parte autora é portadora de artrose na coluna
lombar, quadril e joelhos e epilepsia devido neurocisticercose causados por fatores
degenerativos devidos à idade. O perito atestou que a doença tem provável início em 2008 e
que trata-se de incapacidade laborativa parcial e permanente, decorrente de progressão, pois é
enfermidade degenerativa, sendo que havia inaptidão na data da cessação do benefício, pois a
paciente apresenta exames de imagem desde 2015. Não é possível afirmar a aptidão para o
exercício de outra atividade profissional ou reabilitação. A periciada está incapacitada para o
exercício do último trabalho ou atividade habitual devido a dor intensa e limitação dos
movimentos, além das crises convulsivas.

Registre-se, por oportuno, que o juiz não está adstrito às conclusões obtidas no
laudo pericial, devendo proceder a exame detalhado de todos os elementos existentes nos
autos.

Os laudos e exames médicos particulares de 20/03/2018 e 28/07/2018 atestam 
as doenças e a incapacidade da parte autora. O laudo médico de 26/10/2017 atesta ainda a
necessidade de realização de cirurgia.

Em sentido contrário à pretensão, o laudo SABI de 26/03/2018 (evento 22,
Contestação 1), que registrou que existiu incapacidade laborativa, atestou sua capacidade nos
exames administrativos e informou que a parte apresenta quadro clínico estabilizado, sem
sequelas cognitivas ou motoras, compatível com o exercício de sua função descrita como
pescadora artesanal desembarcado. Informou que há limitação para atividades que
envolvam riscos para si ou para terceiros.

Observo, nos autos, que a demandante recebeu o benefício de auxílio- doença
previdenciário nos períodos compreendidos entre 14/08/2001 a 31/10/2001,  19/11/2001 a
30/04/2002, 09/05/2003 a 22/07/2004 e aposentadoria por invalidez de 23/07/2004 a
01/10/2018.

No referido exame médico revisional da aposentadoria por invalidez, realizado
em 26/03/2018 (evento 14, Laudo 1), não foi constatada a permanência da incapacidade. A
recorrida recebeu o benefício por incapacidade desde 23/07/2004, e após a constatação da
perícia médica administrativa passou a receber a mensalidade de recuperação, com previsão
de cessação em 26/09/2019.
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Constato que após a cessação do benefício, em 01/10/2018, a
demandante continuou incapacitada para o labor, conforme se depreende dos laudos
médicos anexados aos autos e ainda pela conclusão da perícia médica judicial que afirmou
que trata-se de incapacidade decorrente de progressão, pois é enfermidade degenerativa,
sendo que havia incapacidade na data da cessação do benefício, pois a paciente apresenta
exames de imagem desde 2015.

As afirmações do perito devem ser contextualizadas com a realidade social em
que está inserida a demandante. A autora possui atualmente 56 anos e exerceu sua última
atividade laboral como pescadora, sendo que recebeu o benefício por incapacidade por mais
de 14 anos.  Seu grau de escolaridade é o ensino fundamental incompleto.

Assim, considerando sua idade, grau de instrução e o tempo em que o benefício
vem sendo pago, aliado às patologias presentes (Epilepsia CID G40; Coxartrose (artrose do
quadril) CIDM16; Gonartrose (artrose do joelho) CID M17 e Poliartrose CID M15), revela-se
pouco provável que a autora obtenha êxito na busca por sua reinserção no mercado de
trabalho, sobretudo considerando seu grau de escolaridade. De outro lado, o perito foi
taxativo ao afirmar a definitividade da enfermidade da demandante, sem possibilidade de
estimar o tempo de tratamento ou cura, tendo concluído que a mesma apresenta dor intensa e
limitação dos movimentos, além das crises convulsivas.

Por conta de todo o exposto e de acordo com o laudo médico pericial,  e ainda
em virtude das condições pessoais e sociais, concluo que a reabilitação é improvável. A
incapacidade persistiu desde a cessação em 01/10/2018, não havendo solução de
continuidade no presente caso. Desta forma, constato que a parte autora faz jus ao
restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da cessação indevida,
em 01/10/2018. 

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. 

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

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, nos termos do art.
55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe
provimento;  voto ainda por conhecer do recurso da parte autora e dar-lhe provimento para
condenar o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez desde a cessação
indevida, em 01/10/2018, devendo ser compensados os valores pagos no mesmo período. 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000342771v21 e do código CRC f56c33f5.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001948-84.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ODETE DE SOUZA WOTKOSKI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento; voto ainda por conhecer do recurso da parte autora e
dar-lhe provimento para condenar o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por
invalidez desde a cessação indevida, em 01/10/2018, devendo ser compensados os valores
pagos no mesmo período, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376556v2 e do código CRC 88643574.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0033434-56.2017.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: LUCIA GUEZE CRISPIM (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-
doença (NB 617.594.221-7) e/ou aposentadoria por invalidez, desde o indeferimento,
em  20/02/2017. (evento 1, petição inicial 1)   

Sentença (evento 52): julgou procedente o pedido para condenar o INSS a
restabelecer o auxílio-doença (NB 617.594.221-7) desde a data do requerimento
administrativo, em 20/02/2017,  mantendo o pagamento do benefício até que seja efetivada a
reabilitação profissional da parte autora. Determinou a aplicação de juros moratórios e
correção monetária calculados com base nos índices oficiais do Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editado pelo CJF.

Razões da parte recorrente INSS (evento 61): diz, no mérito, que a sentença
deve ser parcialmente reformada para afastar a exigência de prévia submissão a processo de
reabilitação profissional para a cessação do benefício, possibilitando, assim, a realização de
perícia de elegibilidade pelo INSS e a cessação administrativa no caso da autarquia constatar
que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa
para sua atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo de
reabilitação profissional. Recorreu a autarquia federal pleiteando também que seja
determinada a aplicação do art.1º-F da Lei n.º 9.494/97 para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte
fundamentação na parte que interessa ao julgamento do feito:

"Pois bem. O laudo pericial anexado ao processo (fls. 50/53) revela que a parte
autora possui artrose, cujo processo degenerativo incapacita a autora para
atividades com esforço. O expert aponta pela ocorrência de incapacidade
laboral parcial para trabalhar em atividades com esforço e em caráter
permanente. Atestou que a incapacidade teve início em janeiro/2017.

(...)

Desta forma, considerando todo o conjunto probatório dos autos, é dever
exclusivo do Magistrado (sem nenhuma interferência, portanto) valorar todas
as provas produzidas para concluir ou não pela incapacidade do requerente.
Nesse passo, verifico que o laudo pericial corrobora as informações constantes
nos laudos particulares, pelo que entendo fazer jus a autora ao benefício
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previdenciário de auxíliodoença, desde a data do indevido indeferimento
administrativo, o qual deve ser mantido até que efetivada a sua reabilitação
profissional".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de dever ou não
ser obrigatório o encaminhamento da parte autora ao programa de reabilitação profissional,
mantendo-se o pagamento do benefício previdenciário até a sua conclusão ou até a
constatação de que não há patologia incapacitante ou até a recuperação da saúde para a
função habitual ou para outra função.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista e
traumatologista) nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 15/03/2018 (evento 16,
Outros 8), foi de que a parte autora possui incapacidade parcial para atividades com
esforço e em caráter permanente, podendo ser reabilitada para outra função que não
demande esforço sobre a coluna, tendo dito o seguinte: "A autora é portadora de sequela de
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poliomielite comprometendo o membro inferior direito e artrose da coluna com sinais de
compressão radicular verificado nos exames de ressonância. Há incapacidade para
atividades que necessitem esforço sobre a coluna ou levantamento de peso".

Ficou claro que a incapacidade da parte autora se limitaria às atividades que
demandam esforço físico, sendo a reabilitação profissional condizente com seu quadro de
saúde e aspectos sociais, podendo exercer outra ocupação sem esforço.

Destaco que a parte autora exerceu atividades laborais como servente, auxiliar
de serviços gerais e merendeira, contudo, no momento, está desempregada.

Quanto ao presente caso, a lei 8.213/91, em seu artigo 62, faz a seguinte
delimitação:

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para
o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.     

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.  

A reabilitação profissional deve ser concedida no caso de
incapacidade definitiva para a função habitual. E assim dispõe a Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às
pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação
profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em
que vive.

Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é
multidisciplinar, devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas
também os sociais e os pessoais. Sendo assim, não cabe ao Juízo determinar a reabilitação,
mas sim o encaminhamento da parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, conforme fixado no tema n. 177, da Turma Nacional de
Uniformização, julgado em 21/02/2019.

Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora
esteja reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a
reabilitação profissional.

No entanto, deve ser ressalvada a possibilidade de mudanças das circunstâncias
fáticas que não foram observadas no laudo pericial, como um eventual restabelecimento
positivo de sua saúde. Assim, o INSS também poderá cessar o benefício caso constatada a
total recuperação da capacidade laborativa para a sua função habitual, em nova perícia a ser
realizada em sede administrativa.
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Recorreu ainda o INSS pretendendo a reforma dos consectários, sob o
fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e
4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009.

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

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

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

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

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

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

Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, em consonância com o Enunciado nº 99 do FONAJEF.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial
provimento para condenar o INSS a manter o pagamento do benefício de auxílio doença até
a conclusão do programa de reabilitação profissional, após a análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação de eventual restabelecimento da saúde da
parte autora, para a sua função habitual, em nova perícia a ser realizada em sede
administrativa.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000327735v8 e do código CRC 9378cc00.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0033434-56.2017.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: LUCIA GUEZE CRISPIM (AUTOR)
ADVOGADO: FÁBIO JOSÉ NUNES (OAB ES016796)
ADVOGADO: PARAGUASSÚ PENHA MONJARDIM (OAB ES016793)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento para condenar o INSS a manter o pagamento do
benefício de auxílio doença até a conclusão do programa de reabilitação profissional, após a
análise administrativa de elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação de eventual
restabelecimento da saúde da parte autora, para a sua função habitual, em nova perícia a ser
realizada em sede administrativa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375755v2 e do código CRC de3cba44.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5002580-25.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIA GORETE COUTINHO SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: a parte demandante alega que é portadora de doenças ortopédicas e mentais, pelo
que pretende a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença a partir da data da
negativa do benefício, em 23/08/2016.

Sentença (evento 25, sentença 1): o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o
pedido, concedendo o benefício de auxílio-doença em razão do laudo pericial psiquiátrico, o
qual estimou que a doença mental produziu incapacidade para o trabalho a partir de agosto de
2017, embora tenha negado a persistência dessa incapacidade. O laudo pericial ortopédico,
por sua vez, não constatou incapacidade para o trabalho em momento algum. Decidiu-se,
então, pela concessão de auxílio-doença referente ao período em que restou comprovada a
incapacidade para o trabalho por motivo de transtorno mental, fixando-se a DIB na data do
requerimento administrativo feito em 08/11/2017 até a data da perícia judicial que atestou
ausência de incapacidade (09/07/2018).

Razões do recorrente – INSS (evento 45, recurso inominado 1): o recorrente pretende a
reforma da sentença e o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial,
uma vez que ambas as perícias judiciais atestaram que a autora estaria apta para o labor e que
o requerimento administrativo formulado em 08/11/2017 foi indeferido pelo não
comparecimento da autora ao exame pericial administrativo.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual (evento 15, laudo 1, fl. 2): professora.

b) Idade atual (evento 1, cpf 4): 42 anos.

c) CNIS: (Evento 23, petição 2)

d) Laudos/exames médicos particulares

* (Evento 1, laudo 6): laudos médicos datados de 28/03/2016 e 10/10/2016 atestando
lombociatalgia, espondiloartrose, hérnia discal L3-L4 e L4-L5, além de outras patologias
elencadas no CID-10 (M51.1, M54.4 e M54.5). Atestou-se, em ambos, falta de condições para
trabalho.

* (Evento 1, laudo 7, fls 1-2): laudos médicos datados de 11/04/2016 e 20/06/2016 atestando
lombociatalgia e hérnia discal L3-L4 e L4-L5. Atestou-se, em ambos, falta de condições para
trabalho.
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* (Evento 1, laudo 7, fls. 3-5): laudo médico atestando transtorno misto ansioso depressivo,
associado a transtorno obsessivo compulsivo, sintomas de irritabilidade, ansiedade, ideias de
ruminação, pensamentos intrusivos, rituais obsessivos, com episódios de agressividade,
insônia e baixo limiar de frustração. CID-10 F41.2 e F42.9. Atestou-se necessidade de manter
seguimento multiprofissional regular, sem previsão de alta, e receitou-se uso contínuo de
medicamentos.

e) Laudos SABI:

* (Evento 23, petição 3): laudo médico datados de 14/04/2016 atestando existência de
incapacidade laborativa.

Laudos médicos datados de 08/07/2016 e 23/08/2016 atestando inexistência de incapacidade
laborativa.

Laudo médico datado de 13/10/2016 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 02/07/2018 atestando existência de incapacidade laborativa.

f) Escolaridade (evento 15, laudo 1, fl. 1): ensino superior completo.

 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

"A autora submeteu-se a duas perícias médicas judiciais. Ambos os peritos
concluíram que a autora se encontra apta para o trabalho.

O primeiro perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou
dor lombar secundária a discopatia em segmentos lombares da coluna
vertebral (quesito 4, evento 15).

O perito avaliou que, ‘apesar de a periciada ser portadora de dor lombar
secundária à doença degenerativa em coluna lombar, a mesma se apresentou
com exame físico próximo da normalidade no ato pericial, estando apta ao
labor de professora’ (quesitos 6-7). Disse não ser possível confirmar se houve
incapacidade para o trabalho no passado, porque a autora não apresentou
‘laudos com relatos de exame físico realizado durante as consultas médicas
prévias que permitiriam a análise do perito ao se tentar procurar evidências de
incapacidade funcional’. Informou que os exames de imagem não indicam
lesões que evidenciariam necessariamente a incapacidade laborativa (quesito
12). 

A segunda perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria diagnosticou
transtorno depressivo e transtorno obsessivo-compulsivo (quesito 2, evento 16).
Afirmou que a autora tem aptidão para exercer a atividade habitual de
professora e que não há risco de acidentes se continuar exercendo-a, porque se
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encontra assintomática (quesitos 6-7). Concluiu, com base nos laudos médicos
apresentados, que havia incapacidade para o trabalho no passado, desde
agosto/2017 (quesitos 12 e 15).

Dentre os laudos médicos exibidos pela autora (evento 1, anexos LAUDOS 6
e 7), aqueles datados de 2016 relatam exclusivamente patologia ortopédica, que
não foi confirmada como causa de  incapacidade para o trabalho na perícia
judicial. O perito ortopedista não reconheceu aqueles laudos como fonte de
prova satisfatória da incapacidade para o trabalho naquela época (quesito 12).

Quanto ao transtorno mental, o laudo médico mais antigo está datado de
agosto de 2017 (evento 1, LAUDO6). Não há nenhum indício de transtorno
mental em 2016. Aliás, nas duas perícias médicas administrativas realizadas em
2016, a autora nem se queixou de transtorno mental, mas somente de lombalgia
(evento 23_PET3).

Assim, quando o auxílio-doença NB 31/613.847.612-7 foi cessado, em
08/07/2016, não ficou provada a persistência da incapacidade para o trabalho.
A autora não tem direito ao restabelecimento daquele benefício. 

Por outro lado, ficou provada incapacidade para o trabalho por motivo de
transtorno mental a partir de agosto de 2017. A autora tem direito à concessão
do auxílio-doença NB 31/620.841.749-3 desde a respectiva data do
requerimento administrativo, em  08/11/2017, até a data da perícia judicial que
confirmou a  ausência de incapacidade para o trabalho, em 09/07/2018."

VOTO

Inicialmente, o recorrente sustenta, para fins de reforma da sentença, o fato de as duas perícias
médicas judiciais terem atestado que a autora estaria apta para o labor. Convém, neste ponto,
esclarecer que o magistrado a quo decidiu pelo pagamento do benefício à recorrida em
período remoto, tendo em vista a existência de  incapacidade laborativa em momento pretérito
ao momento da perícia judicial, não havendo concessão do benefício por falta de incapacidade
atual, motivo pelo qual afasto esta alegação.

A perícia judicial realizada por médico psiquiatra em 09/07/2018, constatou, após
análise dos laudos particulares, que a autora esteve incapacitada para o labor devido a
transtornos mentais a partir de agosto de 2017, ainda que, à época da perícia, a mesma se
encontrasse apta para trabalhar. 

No entanto, prospera a alegação do réu a respeito da data de início do benefício (DIB), a qual
foi fixada na sentença tomando como parâmetro a data do requerimento administrativo
formulado em 08/11/2017. Cinge-se a controvérsia no fato de ter sido juntado aos autos o
extrato do sistema PLENUS (evento 2, informação de benefício 1) demonstrando que o
requerimento datado de 08/11/2017 foi indeferido em razão do não comparecimento da autora
ao exame pericial.
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Neste ponto, é imperioso destacar que o segurado que requer benefício possui obrigação de
submeter-se à perícia médica administrativa. Por isso, em virtude do não comparecimento da
parte autora comprovado nos autos do processo, e do consequente indeferimento do
pedido administrativo feito em 08/11/2017, entendo que esta data não pode ser utilizada
como parâmetro para a fixação da data de início do benefício (DIB).

Diante do exposto, concluo que merece acolhimento o pedido de reforma da sentença, a fim
de se afastar a condenação fixada a partir de 08/11/2017, pelo que estabeleço a data de início
do benefício (DIB) no dia 01/06/2018, que corresponde à data de citação do INSS para
ciência do ajuizamento da presente ação (evento 6, ato ordinatório 1).

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas
para fixar a DIB na data correspondente à da citação, qual seja o dia 01/06/2018.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000307593v34 e do código CRC 66a4e376.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5002580-25.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIA GORETE COUTINHO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar a DIB na data
correspondente à da citação, qual seja o dia 01/06/2018, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375761v2 e do código CRC 4ddfb450.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0016797-45.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: KELITA PINTO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: KALEBE DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-
doença (NB 31/600.641.480- 9) e/ou aposentadoria por invalidez desde a cessação (evento 1,
Outros 1).

Sentença (evento 98): julgou improcedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perda da qualidade de segurado na DII.

Razões da parte recorrente (evento 109): diz, no mérito, que a sentença deve
ser reformada por conta da incapacidade flagrante comprovada nos laudos/exames anexados
aos autos, visto que o estado de saúde da parte autora se agravou, tanto que em 2018 veio a
óbito. Requer que sejam julgados procedentes os pedidos com a reforma da fixação da DII e
concedido o benefício desde a data da cessação indevida, em 31/12/2014 e, posteriormente a
sua conversão em aposentadoria por invalidez (evento 41, Outros 19, fl.1).

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: secretária (qualificação inicial);

b) idade atual: 38 anos na data da cessação (evento 1, Outros 3);

c) Óbito ocorrido em em  12/04/2018 (evento 76, Outros 33);

d) laudos e exames médicos: laudos particulares

(evento 1, Outros 4)

fl.9 - 09/05/2017 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora da neoplasia
maligna do estômago, estadiamento clínico IV, encontra-se em tratamento oncológico.
Possui carcinomatose peritoneal e realiza quimioterapia paliativa. Não tem condições de
trabalhar.

fl.10 - 13/03/2017 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora da neoplasia
maligna do estômago, estadiamento clínico IV, encontra-se em tratamento oncológico.
Possui carcinomatose peritoneal e realiza quimioterapia paliativa. Não tem condições de
trabalhar.
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fl.11 - 13/02/2017 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora da neoplasia
maligna do estômago, estadiamento clínico IV, encontra-se em tratamento oncológico.
Possui carcinomatose peritoneal e realiza quimioterapia paliativa. Não tem condições de
trabalhar.

fl.12 - 12/01/2015 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora da neoplasia
maligna do estômago, estadiamento clínico III, encontra-se em tratamento oncológico e
em controle clínico, sem evidência de doença ativa. 

fl.13 - 25/09/2014 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora da neoplasia
maligna do estômago, estadiamento clínico III, encontra-se em tratamento oncológico e
em controle clínico, sem evidência de doença ativa. 

fl.14 - 31/03/2014 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora da neoplasia
maligna do estômago, estadiamento clínico III, encontra-se em tratamento oncológico e
em controle clínico, sem evidência de doença ativa. 

fl.15 - 20/02/2014 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora da neoplasia
maligna do estômago, estadiamento clínico III, encontra-se em tratamento oncológico e
em controle clínico, sem evidência de doença ativa. 

fl. 16 - 10/10/2013 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de câncer de
estômago (CID C16) estadio II. Realiza gastrectomia, radioterapia e quimioterapia
adjuvantes. Não tem condições de trabalhar.

fl.17 - 12/09/2013 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de neoplasia de
estômago (CID 10 C16), estadio clínico III. Encontra-se em tratamento oncológico.

fl.18 - 02/09/2013 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de câncer de
estômago (CID 10 C16). Realiza quimioterapia e radioterapia. Não tem condições de
trabalhar.

fl. 19 - 02/08/2013 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de câncer de
estômago (CID 10 C16), estadio II. Realiza quimioterapia e radioterapia adjuvantes.
Não tem condições de trabalhar.

fl.20 - 23/05/2013 -  Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de neoplasia Tu
gástrico, estadio clínico III. Encontra-se em tratamento oncológico. 

fl.21 - 03/05/2013 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de câncer de
estômago (CID 10 C16), estadio III. Realizará quimioterapia e radioterapia adjuvantes.
Não tem condições de trabalhar.

fl.22 - 04/04/2013 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de neoplasia
gástrica, estadiamento clínico II, sintomático para a patologia classificada sob o CID
C16. Encontra-se em tratamento oncológico.  
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fl.23 - 22/04/2013 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de câncer de
estômago (CID C16) Realizou gastrectomia e realizará radioterapia e quimioterapia
concomitantes.  Não tem condições de trabalhar.

(evento 1, Outros 5)

fl.09 - 26/06/2014 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de neoplasia
maligna de estômago, estadiamento clínico III. Encontra-se em tratamento oncológico,
em controle clínico e sem evidência de doença ativa. 

fl.10 - 05/01/2017 - Laudo Médico - atesta que a paciente é portadora de neoplasia
maligna de estômago, estadiamento clínico III. Encontra-se em tratamento oncológico.

fl.11 - 05/01/2017 - Laudo Médico - atesta que a paciente foi submetida a gastrectomia
parcial e quimiorradioterapia adjuvante devido a adenocarcinoma gástrico em 2013. 

 

d) laudos SABI (evento 46, Outros 21)

27/03/2013, 05/07/2013, 14/10/2013, 16/05/2014  - existe incapacidade laborativa;

06/03/2015 - não existe incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

"Entretanto, no que tange à qualidade de segurado, o art. 15, II, da Lei
8.213/91 estabelece que esta será mantida, independentemente de
contribuições,  até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições.

(...)

Observando o CNIS ( Evento 41, OUT19) da falecida autora, após a DCB do
benefício previdenciário de auxílio doença em comento, em 31/12/2014, não
houve mais contribuição ao RGPS - o que incide a regra inserta no §4º do art.
15 da Lei 8213/91. Vale ressaltar que o perito judicial fixou a DII da falecida
autora em 24/11/2016, ou seja, quase dois anos após a cessação do benefício
por incapacidade vergastado, em 31/12/2014.

(...)

No caso, cumpre asseverar que não se aplica o prazo de 24 (vinte quatro) meses
de prorrogação do período de graça previsto no citado §1º, uma vez que a
falecida autora não comprovou que contava com mais de 120 (cento e vinte)
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contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado.

Também é possível a prorrogação do período de graça por mais 12 meses, de
acordo com o §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, na hipótese de comprovada
situação de desemprego involuntário.

Contudo, a hipótese em questão tampouco foi suscitada pela falecida autora,
não havendo elementos probatórios que permitam reconhecer a prorrogação do
período de graça por enquadramento nessa regra.

Assim, inexorável reconhecer pela improcedência dos pedidos elencados na
exordial ,ante a perda da qualidade de segurada da falecida autora".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos que serão analisados posteriormente, posto que verificada
primeiramente a controvérsia relacionada ao início da incapacidade da parte autora.
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No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (cancerologista, médico do
trabalho) nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 22/09/2017 (evento 21, Outros 11),
foi de que a falecida autora possui incapacidade  definitiva para o seu trabalho habitual, pois
era portadora de neoplasia maligna do estômago, tendo dito o seguinte: “A pessoa examinada
é portadora de neoplasia maligna do estomago em estadio IV (carcinoma difuso gástrico), foi
submetida a cirurgia em 21/01/2013 (gastrectomia total) evoluiu bem até 2016. Em
24/11/2016 apresentou recidiva de doença com carcinomatose peritoneal, se encontra em
tratamento quimioterápico paliativo. "

A falecida autora recebeu o benefício de auxílio-doença
no período compreendido entre 09/02/2013 e 31/12/2014.

Consta nos autos, que a mesma era portadora de neoplasia maligna de
estômago, sendo que os laudos de 25/09/2014 e 12/01/2015 apontam para o estadiamento
clínico III e que em 05/01/2017 a doença evoluiu para o estadiamento clínico IV. A
falecida foi submetida a cirurgia em 21/01/2013 e a tratamento oncológico com radioterapia e
quimioterapia a partir de 08/2013 até o seu óbito, em 12/04/2018.

Sendo assim, verifico que mesmo após a cessação do benefício, em 31/12/2014,
a parte autora continuou incapacitada para o labor, conforme se depreende dos laudos
médicos particulares anexados aos autos.

Por conta disso, apesar da conclusão do perito judicial de que a parte autora
evoluiu bem ao tratamento de radioterapia e quimioterapia até 24/11/2016, quando apresentou
recidiva da doença, tem-se que a incapacidade persistiu desde a cessação em 31/12/2014, não
havendo solução de continuidade da incapacidade no presente caso, o que é confirmado pelos
laudos médicos anexados aos autos.  Consequentemente, a incapacidade não teve início em
24/11/2016, mas o estado incapacitante persistiu mesmo após a cessação do benefício. 

Por outro lado, não há o que se falar em preexistência da incapacidade, tendo
em vista que a falecida autora exerceu atividade laborativa na qualidade de empregada, com
admissão em 02/01/2013, tendo passado por exame admissional, conforme CNIS acostado
aos autos (evento 41, Outros 19), convindo anotar que os laudos médicos atestaram o caráter
progressivo da enfermidade da autora.

Assim, não subsiste a alegação de preexistência da incapacidade ao reingresso
ao RGPS em 02/01/2013, pois demonstrado que a incapacidade sobreveio em razão do
agravamento e progressão da patologia.  

Desta forma, tendo em vista o óbito da parte autora e a habilitação dos
herdeiros, entendo que estes fazem jus ao pagamento referente ao restabelecimento
do benefício de auxílio-doença (NB 31/600.641.480- 9) a partir da cessação indevida, em
31/12/2014, com a conversão em aposentadoria por invalidez em 22/09/2017, data da perícia
médica judicial, até a data do óbito da falecida autora, em 12/04/2018.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
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Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para
julgar procedente o pedido e condenar o INSS a pagar o benefício de auxílio-doença
desde a cessação em 31/12/2014, com a conversão em aposentadoria por invalidez em
22/09/2017, até a data do óbito da falecida autora em 12/04/2018, com correção
monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora desde a citação,
nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000322579v26 e do código CRC 6b178f06.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0016797-45.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: KALEBE DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR)
ADVOGADO: ALESSANDRA SANTOS DE ATAIDE BARBOSA (OAB ES011851)

RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ALESSANDRA SANTOS DE ATAIDE BARBOSA (OAB ES011851)

RECORRENTE: KELITA PINTO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ALESSANDRA SANTOS DE ATAIDE BARBOSA (OAB ES011851)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a pagar o
benefício de auxílio-doença desde a cessação em 31/12/2014, com a conversão em
aposentadoria por invalidez em 22/09/2017, até a data do óbito da falecida autora em
12/04/2018, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de
mora desde a citação, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375773v2 e do código CRC 365daefe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0005890-11.2017.4.02.5050/ES

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

RECORRIDO: LAISY DA SILVA BRAGA DOS PASSOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação pleiteando benefício previdenciário por incapacidade, por ser a
autora portadora de fratura da coluna lombar e da pelve, em razão de acidente automobilístico
sofrido em 2015, além de quadro clínico de depressão.

Sentença (evento 68, conclusão – sentença/julgamento): julgou procedente o pedido para
restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença desde a data da cessação
(11/07/2017), com DCB 120 dias após a implantação.

Razões do recorrente – INSS (evento 78, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença para julgar o pedido totalmente improcedente, visto que a perícia judicial atestou
incapacidade parcial e permanente, tendo ressalvado que a autora está apta para atividades
que não demandem esforço físico, caso em que se enquadra a profissão habitual declarada
pela recorrida.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual (evento 46, fl. 84 a 88): Microempreendedora.

 b) Idade atual: 32 anos.

c) CNIS: (Evento 64, fl. 110 a 113)

c) Laudos/exames médicos particulares

*(Evento 1, fl. 26 a 29): exames de tomografia da coluna datados de 19/09/2016.

*(Evento 1, fl. 30 a 36): exames de tomografia e ressonância magnética datados de
12/09/2016.

*(Evento 1, fl. 37 a 40): radiografias datadas de 08/12/2016.

*(Evento 1, fl. 41 a 42): laudo médico datado de 26/09/2016 atestando fratura na coluna
lombar devido a acidente automobilístico. Constata boa evolução com melhora progressiva,
mantendo-se sem déficits motores, sensitivos ou esfincterianos. Necessidade de tratamento
fisioterápico para reabilitação, bem como acompanhamento neurocirúrgico e psiquiátrico.
Sugere afastamento de 90 dias.

d) Laudos SABI:
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*(Evento 54, fl. 95 a 101): laudo médico datado de 18/12/2015 atestando existência de
incapacidade laborativa.

Laudos médicos datados de 20/04/2016 e 20/05/2016 atestando inexistência de incapacidade
laborativa.

Laudos médicos datados de 22/12/2016, 23/01/2017 e 11/07/2017 atestando existência de
incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 09/10/2017 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

"O laudo pericial anexado ao processo (fls. 84/88) revela que a parte autora
apresenta fratura da coluna lombar e da pelve, dor lombar baixa, dificuldade
para andar não classificada em outra parte e paraplegia flácida. As
enfermidades são decorrentes de acidente automobilístico. O expert aponta pela
ocorrência de incapacidade laboral parcial e permanente, apta para trabalhar
em atividades que não exijam esforço físico. Atestou que a incapacidade teve
início em 17/09/2016, com a realização de procedimento cirúrgico. Concluiu
que a autora necessita continuar o tratamento clínico e a fisioterapia. (...)

Com relação ao laudo pericial emitido, deve ser lembrado que, no Direito
brasileiro, exceto nos casos dos artigos 5, XXXVIII (tribunal do júri) e 217, §1º
(justiça desportiva), somente o Julgador pode conclusivamente determinar se
uma pessoa está ou não em situação de incapacidade (total ou parcial;
permanente ou temporária) laborativa em virtude do art. 5º, XXXV da CF/88,
que impede a subtração do conhecimento do Poder Judiciário de qualquer
lesão ou mesmo ameaça de lesão a direito. Assim, é missão constitucional do
Juiz regularmente investido de jurisdição e competência julgar a controvérsia
(lide) exclusivamente, sem concorrência de nenhum outro ator Público, incluído
o Perito, que embora importante, é um auxiliar do Juízo, e nunca pode ser
considerado um cojulgador, mas um colaborador.

A autora recebeu benefício de auxílio-doença até 11/07/2017. Assim, foi
indevida a cessação do benefício.

Considerando que o perito judicial não conseguiu precisar o tempo de
recuperação da autora, fixo a Data de Cessação do Benefício (DCB) após o
prazo de 120 (cento e vinte dias), a contar da efetiva implantação do benefício
pelo INSS, resguardado o direito de o segurado requerer, previamente à
cessação, a prorrogação do benefício, perante o INSS, nos termos do § 9º do
art. 60 da Lei n. 8.213/91."
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VOTO

Compulsados os autos, verifica-se que a perícia médica judicial atestou incapacidade parcial e
permanente para o trabalho. No entanto, em resposta aos quesitos, o perito designado pelo
juízo considerou que a doença, lesão ou deficiência apresentada pela demandante não a torna
limitada para o exercício do seu último trabalho ou atividade habitual, pois “possui atividade
de baixa demanda metabólica, ou seja, sem esforço físico” (Evento 46, fl. 84 a 88.
QUESITO DO JUÍZO nº 05, alínea f). Atestou, ainda, que a “pericianda encontra-se apta
para realizar atividades que não exijam esforço físico intenso.” (Evento 46, fl. 84 a 88.
QUESITO DO JUÍZO nº 05, alínea L).

Pois bem, a autora se qualifica na petição inicial como desempregada, e declara, no exame
médico pericial, ser microempreendedora, tendo experiência laboral como vendedora,
promotora de vendas e gerente de marketing (Evento 46, fl. 84 a 88. QUESITO DO JUÍZO nº
04).

Na oportunidade, destaco que o auxílio-doença encontra-se disciplinado no caput do artigo
59, da Lei 8.213/1991, cuja redação importa transcrever:

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o requisito para concessão do benefício não é a mera
existência de doença, mas sim de incapacidade que impossibilite o exercício da atividade
habitual do segurado.

Em outras palavras, o conceito de incapacidade, para fins de concessão de benefício
previdenciário, está relacionado com a aptidão para se realizar as atividades exigidas pela
profissão do segurado. Por isso, a incapacidade para o trabalho não pode ser aferida somente a
partir de uma perspectiva médica, mas também das circunstâncias fáticas relacionadas ao
demandante.

Isso porque, o segurado pode estar doente e não estar incapaz para a atividade que declarou
exercer. Dessa forma, a incapacidade deve ser reconhecida somente quando não possuir
condições físicas ou mentais para o exercício de sua atividade habitual.

No caso, observa-se que a profissão declarada pela autora não exige atividade de sobrecarga
ou esforço físico, e que o próprio perito especificou ser a incapacidade parcial,
relacionada somente às atividades desgastantes, o que não é o caso da atividade habitual da
autora, para a qual ela se encontra apta.

Assim, concluo que a demandante não faz jus ao benefício, razão pela qual acolho o recurso
do INSS, para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 473



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 343/475

0005890-11.2017.4.02.5050 500000338865 .V7 JESX51460© JES7058

Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores recebidos por força
de tutela de urgência antecipada, de se ressaltar que este juízo não desconhece o entendimento
firmado pelo STJ no Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em 12/02/2014, tampouco o
cancelamento da Súmula nº 51 da TNU que, nos autos do Processo nº0004955-
39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou ou mesmo se submeteu ao entendimento
superior mencionado. 

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

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

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

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

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

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar
improcedentes os pedidos da autora.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000338865v7 e do código CRC c2dc9993.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0005890-11.2017.4.02.5050/ES

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

RECORRIDO: LAISY DA SILVA BRAGA DOS PASSOS (AUTOR)
ADVOGADO: ROSA CRISTINA TRASPARDINI SAMPAIO (OAB ES023625)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos da
autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375777v2 e do código CRC 92ffb7c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5011630-75.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GENARIO PEIXOTO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício de auxílio-doença e/ou conversão em
aposentadoria por invalidez, a partir de 15/06/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 42): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 48): diz,  preliminarmente, ser inverídica a afirmação do
perito judicial quanto ao fato de não haver incapacidade laborativa; no mérito, que a sentença
deve ser reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares e sua função habitual ser incompatível com os problemas de saúde apresentados.
Aduz, ainda, que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar outros
elementos probatórios, como, justamente, os laudos particulares. Requer o reconhecimento da
incapacidade total e permanente,  a concessão do benefício e subsidiariamente a reabertura da
instrução processual com a realização de nova perícia judicial para comprovar as patologias
incapacitantes do recorrente.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: lavrador (qualificação inicial);

b) idade atual: 52 anos (evento 1, Cpf 4);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Laudo 6), laudo da
radiografia da mão direita de 23/05/2018:  falanges média e distal do terceiro
dedo não caracterizadas, desvio lateral da falange proximial do terceiro dedo
ocasionando o remodelamento ósseo da cabeça do segundo metecarpo, com
aprente fusão de partes moles nessa região. Encurtamento do terceiro, quarto e
quinto metecarpos.  

d) laudo SABI (evento 39, Outros 1) 

* 19/06/2018 -  não existe incapacidade laborativa (periciando não apresenta
incapacidade laboral, tendo em vista deformidade congênita em lobster sem
qualquer sinal de agudização, não impeditiva para a atividade declarada).
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A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“A fotografia mostra uma deficiência física, que, segundo o perito, é congênita.
Por ser preexistente à filiação previdenciária, a deficiência física, por si só, não
justifica a concessão de auxílio-doença, conforme art. 59, parágrafo único da
Lei nº 8.213/91. E a hipótese de agravamento do quadro clínico não foi
confirmada na perícia judicial.

(...)

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta
ao segurado comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença
tenha causado alterações que impeçam o desempenho das funções específicas
de uma atividade ou ocupação.

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de
benefício por incapacidade (seja auxílio-doença, seja aposentadoria por
invalidez), qual seja, a prova da incapacidade para o trabalho".

VOTO

Como visto, a sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
autora de forma clara e exauriente.

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser absolutamente
aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas
em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado,
zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua
formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em ortopedia, ramo da
medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional.

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria “facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas e mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista) nomeado(a) para a perícia
judicial realizada em 13/05/2019 (evento 29, Laudo 1), foi de que a parte autora possui
capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de apresentar deformidade congênita na
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mão (Lobster), sem sinais de agudização, tendo dito o seguinte: “Não existem dados técnicos
observados nos exames e exame físico que justifiquem limitações para o labor habitual".

O laudo médico particular juntado aos autos demonstra a existência da doença indicada na
inicial, no entanto, do ponto de vista laboral, não impede a parte autora de continuar o
desempenho da atividade profissional.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o laudo SABI (evento 39, Outros 1), que também
registrou sua capacidade nos exames administrativos, tendo atestado a deformidade congênita
em lobster sem qualquer sinal de agudização, não sendo impeditiva para a atividade laboral
declarada.

Diante disso, também, não se pode desconsiderar que a deficiência física do recorrente é
congênita, o que impede a concessão do benefício por incapacidade por ser preexistente à
filiação previdenciária, sendo que não foi demostrado nenhum agravamento do quadro
clínico.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

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

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

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000337309v9 e do código CRC 44dfdbf6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5011630-75.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GENARIO PEIXOTO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375779v2 e do código CRC fee0a6c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000368-91.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JULIO CESAR SIMOES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: o demandante pretende a concessão de auxílio-doença.

Sentença (fls. 38): Julgou improcedente o pedido autoral baseada nas conclusões periciais
que concluíram pela capacidade laborativa atual.

Razões da recorrente (fls. 43): a parte autora aduz que a sentença deve ser reformada, tendo
em vista sua incapacidade laborativa devidamente comprovada por laudos médicos
particulares, bem como pela qualidade de segurado rural que possui.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: lavrador (qualificação inicial);

b) idade atual: 38 anos (ev1, outros 6);

c) laudos e exames médicos: 

ev.1, laudo 7, fl1: datado em 29/09/2011, laudo médico de neuro cirurgia;

ev.1, laudo 7, fl2: TC do crânio de 15/03/2012;

ev.1, laudo 8, fl1: laudo médico de 05/01/2012 atestando quadro de hidrocefalia
desde 11/2011;

ev.1, laudo 8, fls, 2 e 3: TC de crânio datados em 15/03/2012 e 26/01/2009;

ev.1, laudo 9, fl1: laudo médico SEM DATA, atestando hidrocefalia;

ev.1, laudo 9, fl2, laudo médico datado em 13/09/2018 atestando hidrocefalia e
incapacidade laboral.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:
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“O laudo pericial foi conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa da
parte autora, e sendo o mesmo, em princípio, imparcial, há de prevalecer sobre
o particular, apresentado unilateralmente.  

Mesmo diante de possíveis divergências entre os atestados médicos
apresentados pela parte autora e a prova pericial, não há no presente caso
qualquer vício capaz de invalidar o laudo pericial.

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos
unilateralmente por uma das partes equiparam-se a mero parecer de assistente
técnico, ao passo que o laudo pericial se caracteriza como elemento de prova
produzido sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe
atribui maior eficácia probatória.(...)

Ainda, cabe destacar que, seja por conta das características próprias da
doença de que padece ou do resultado do tratamento médico que vem
realizando, é plenamente plausível uma pessoa ser portadora das patologias
alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o labor, sendo este o caso
dos autos.

Assim, ante a inexistência de prova da incapacidade laborativa, a
improcedência do pedido de benefício por incapacidade é medida que se impõe,
afigurando-se despiciendo o exame dos demais requisitos necessários ao
deferimento dos benefícios almejados...."

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (neurologista/neurocirurgião)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 01/04/2019 (ev28), foi de que a parte autora
possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de Hidrocefalia, tendo
dito o seguinte: “periciado submetido a cirurgia de derivação ventrículo peritoneal devido a
hidrocefalia em 2011, evoluindo com complicações pós operatórias e submetido a varias
revisões cirúrgicas no decorrer dos anos. ultima cirurgia de revisão realizada há 03 anos. no
momento lucido, orientado, sem deficit motor, cooperativo, portador de deficit cognitivo leve
e queixa de cefaleia ao trabalhar (lavrador). pela neurologia \ neurocirurgia, periciado se
encontra no momento, apto a exercer sua atividade laborativa."

O perito médico afirmou que o recorrente esteve incapaz em 2011, sendo que recuperou a
aptidão laboral posteriormente. Os laudo particulares apenas demonstram tratamento e
incapacidade até 2012 em razão de hidrocefalia e intervenções cirúrgicas. Após o
laudo médico datado em janeiro de 2012 (evento 1, LAUDO8), não foram juntados aos autos
documentos médicos que atestem a manutenção da incapacidade, convindo anotar que o laudo
médico de setembro de 2018 (evento 1, LAUDO 9), não é suficiente para infirmar a
conclusão do perito judicial de que o recorrente se encontra apto para exercer sua atividade
laborativa habitual.

Assim, não há comprovação de que o recorrente permaneceu incapaz após o ano de 2012, não
fazendo jus, por essa razão, a nenhum benefício previdenciário.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em 01/02/2019, restando prescritas eventuais
parcelas anteriores a 01/02/2014, observadas as regras da prescrição quinquenal.

Ademais, em relação à qualidade de segurado do autor, na condição de segurado especial, não
foi juntada prova material mínima que comprove tal condição, uma vez que não foi
apresentado nenhum documento nesse sentido em nome próprio, não sendo suficiente
documentos em nome de terceiros, mesmo que familiares.

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

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

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000326696v7 e do código CRC 4fe5c88a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000368-91.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JULIO CESAR SIMOES (AUTOR)
ADVOGADO: LEOMAR MOZZER MACIEL (OAB ES030610)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376392v2 e do código CRC cfffd4c7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5006139-87.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROMARIO FRANCISCHETTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença e/ou
conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação, em 06/06/2013.(evento
1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 49): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 55): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta de sua incapacidade flagrante, em face das suas condições pessoais, considerando o
seu quadro fático e sua função habitual ser incompatível com os problemas de saúde
apresentados. Aduz, ainda, que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar
outros elementos probatórios, como, justamente, os laudos particulares.

 

VOTO

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: motorista (evento 37, Laudo 1);

b) idade atual: 60 anos (ev1, Cpf5);

c) grau de escolaridade: ensino médio incompleto (evento 37, Laudo 1);

d) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Laudo 9)

* 16/07/2013 - Laudo Médico - paciente em tratamento de artrose,  condropatia
patelar grau 2, lesão de menisco medial e erosão cartilaginosa. Está inapto a
desempenhar sua atividade laboral;

* 21/05/2013 - Laudo Médico - atesta a doença, o tratamento realizado e a
inaptidão para desempenhar atividade laboral. Sugere afastamento por tempo
indeterminado para tratamento ortopédico;
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* 13/11/2012- Laudo Médico - atesta a doença, o tratamento realizado e a
inaptidão para desempenhar atividade laboral. Sugere afastamento por tempo
indeterminado para tratamento ortopédico;

* 02/10/2012 - Laudo Médico - atesta a doença, o tratamento realizado e a
inaptidão para desempenhar atividade laboral. Sugere afastamento por tempo
indeterminado para tratamento ortopédico;

* 16/01/2012 - Laudo Médico - atesta a doença, o tratamento realizado e a
inaptidão para desempenhar atividade laboral. Sugere afastamento por tempo
indeterminado para tratamento ortopédico;

* 19/09/2011 - Laudo Médico - atesta a doença, o tratamento realizado e a
inaptidão para desempenhar atividade laboral. Sugere afastamento por tempo
indeterminado para tratamento ortopédico;

* 03/11/2014 - atesta a doença, solicita evitar impacto e fazer agachamento;

* 28/02/2011 - declara que o paciente está frequentando o setor de fisioterapia
para reabilitação pós-cirúrgica de joelho direito onde havia lesão meniscal e
condromalácia patelar e troclear. Informa que o paciente ainda sente dor ao
caminhar por longos períodos e, também, instabilidade;

* 10/08/2010 - atesta a doença, o tratamento realizado e que o paciente está sem
condições de alta fisioterapêutica.

e) laudo SABI (evento 10, Relação de Salários de Contribuição 2)

* 02/09/2010, 29/11/2010, 05/05/2011, 30/09/2011, 01/03/2012, 21/11/2012  -
existe incapacidade laborativa;

* 06/06/2013, 24/07/2013 - não existe incapacidade laborativa;

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“No caso em tela, realizada perícia com médico ortopedista em 10/06/2019
(Evento 37, LAUDO1), ficou constatado que o autor apresenta pós-operatório
de artroscopia do joelho em 2010, que, no entanto, não o incapacita de exercer
suas atividades laborativas de motorista. Afirmou o expert que não existem
dados técnicos observados nos exames e exame físico que justifiquem limitações
para o labor habitual do periciado.

Nesse sentido, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito
Santo, que assim dispõe: “O laudo médico particular é prova unilateral,
enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio,
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imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/03/04, pág. 59)”.

Sendo assim, concluindo o perito judicial pela inexistência de incapacidade
para o trabalho habitual do autor e não havendo elementos de provas nos autos
que possam afastar tais conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do
benefício aqui pleiteado".

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, a controvérsia cinge-se ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada
para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista) nomeado(a) para a perícia
judicial realizada em 10/06/2019 (evento 37, Laudo 1), foi de que a parte autora possui
capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito do seu pós-operatório de artroscopia do
joelho em 2010, tendo dito o seguinte: “No momento não existem dados técnicos que
justifiquem inaptidão.” "Não existem dados técnicos observados nos exames e exame físico
que justifiquem limitações para o labor habitual".
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Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, do ponto de vista laboral, atualmente não impedem a parte autora de
continuar o desempenho da atividade profissional.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, os últimos laudos SABI (evento 10, Relação de
Salários de Contribuição 2), de 06/06/2013 e 24/07/2013 que também registraram sua
capacidade nos exames administrativos.

Ademais a confirmar tal diagnóstico/conclusão pela capacidade, o fato de ter mantido suas
contribuições como contribuinte individual (01/10/2015 a 31/10/2015; 01/11/2017 a
30/11/2017) após a cessação do benefício e, até mesmo, sido admitido(a) em novo emprego 
(11/02/2016 a 01/06/2016; 18/05/2016 a 15/01/2017) posteriormente àquele marco temporal -
onde por certo foi aprovado(a) em exame admissional -, auferindo normalmente seus salários
e/ou pagando a exação respectiva (conforme CNIS-evento 10, Relação de Salários de
Contribuição 3), o que ratifica a existência de capacidade laboral.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

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

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

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

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000320863v9 e do código CRC f0b83514.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5006139-87.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROMARIO FRANCISCHETTO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375781v2 e do código CRC 30b2e06a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000680-58.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença e/ou
conversão em aposentadoria por invalidez ou, sucessivamente, a concessão de auxílio-
acidente a partir de 30/08/2017 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 23): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 27): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
pois restou demonstrado que o autor é portador de sequelas decorrentes de acidente que
causam dificuldades, com perda funcional moderada, sem possibilidade de recuperação e com
força muscular diminuída. Requer a concessão de auxílio-acidente um dia após a cessação do
benefício de auxílio-doença. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: autônomo - vendedor ambulante de gêneros
alimentícios (qualificação inicial);

b) idade atual: 60 anos (evento 18, Outros 1);

c) grau de escolaridade: ensino médio incompleto (evento 12, Laudo 1);

d) laudos e exames médicos: 

* laudos particulares (evento 1, Laudo 3) 

- Laudo fisioterapêutico - atesta realização de avaliação em 30/06/2016 após
acidente automobilístico em março de 2012 o deixando com sequelas de
queimaduras de 2º grau em membros superiores, região do punho e mãos. Foi
constatada sequela de fibrose dermatológica referente à abdução e flexão
horizontal de ombro direito dificultando movimentos, extensão e flexão de
artelhos, parestesia em membro superior direito, deficit de força em deltoide
direito (grau IV). Incapaz de realizar adução de ombro direito e pressão palmar,
restrição de movimentos cervicais (rotação. lateralização). Apresenta limitações
que restringem sua atividade laboral que requer atividades motoras finas,
impossibilitando o retorno à atividade cotidiana de trabalho;
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- Laudo fisioterápico - avaliação realizada em 21/07/2015. Relata o acidente
sofrido. Atesta redução da extensão de ombro e cotovelo direito, redução da
adução de ombro direito e redução da flexão de 3º e 4º dedos da mão direita.
Declara que o paciente tem limitações que restringem a sua atividade laboral;

- Laudo médico - 08/07/2015 - relata o acidente sofrido pela parte e atesta
sequela grave em mão direita e ombro direito;

- Receituário - 19/06/2015 - relata acidente e atesta sequelas dermatológicas,
extensa área cutânea pós-queimadura com fibroses cutâneas, principalmente em
mão direita;

- Laudo médico - 10/07/2013 - relata tratamento dermatológico e início de
tratamento fisioterápico. Atesta que a pela encontra-se parcialmente cicatrizada,
mas as cicatrizes provocaram imobilização parcial do membro superior direito e
de ambas as mãos (não consegue fletir todos os dedos das mãos). Não possui
condições de trabalhar devido à restrição de movimentos e à extrema
sensibilidade das cicatrizes ao sol e calor;

- Laudo médico - 12/04/2013 - relata internação desde 16/03/2013. Apresentou
queimadura em 31% da superfície corporal. Orienta repouso e afastamento do
trabalho. 

* laudo SABI (evento 18, Outros 1)

- 16/04/2013, 29/05/2013, 05/08/2013 - existe incapacidade laborativa;

- 11/08/2015 - existiu incapacidade laborativa (Segurado não comprova
incapacidade laboral. Apresenta boa recuperação após o tempo de afastamento.
Nao apresenta limitações na magnitude declarada e há sinais de mobilidade
simétrica dos membros superiores. Apresenta sequela majoritariamente
estéticas).

- 30/08/2017 - não existe incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“No presente caso, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a
parte autora não apresenta incapacidade laborativa.

Devidamente intimada, a parte demandante não impugnou o laudo pericial.

A prova pericial, Devidamente intimada, a parte demandante não impugnou o
laudo pericial.como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz.
Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral
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subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável
que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância
das partes, tendo prestado compromisso de bem desempenhar o encargo,
merecendo a confiança do juiz, ou seja, há presunção de legitimidade dos
laudos oficiais em face dos laudos particulares.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na
prática é o que se observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo
do expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.

Ausente a incapacidade laborativa, a pretensão autoral não encontra guarida
no ordenamento jurídico pátrio".

VOTO

Segundo o profissional médico (especialista em medicina do trabalho) nomeado para a perícia
judicial realizada em 14/05/2019 (evento 12, Laudo 1), o recorrente relata que sofreu
queimadura extensa em membros superiores, em 2013, após um incêndio no carro que
utilizada para trabalhar (barraquinha de cachorro quente) e que ficou com grande área
fibrosada em mão esquerda, direita e ombro direito.  A parte autora apresenta restrição para a
realização de movimentos finos com a mão esquerda, pois manifesta perda funcional
moderada. O perito atesta que não há possibilidade de recuperação no estágio atual.

No que toca ao requisito redução da capacidade para o benefício de auxílio-acidente, o art. 86
da Lei nº 8.213/91 abarca a possibilidade de concessão do benefício previdenciário ao
segurado que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofra diminuição na sua capacidade
laboral:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício
e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. 
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. 
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria,
observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-
acidente
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-
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acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.

O recorrente sustenta que sofreu um acidente em março de 2012 (evento 1, Petição Inicial 1)
que culminou com a redução de sua capacidade para o trabalho. A autarquia federal concedeu
o benefício de auxílio-doença no período de 16/03/2013 a 30/08/2017 conforme o CNIS
juntado aos autos (evento 18, Outros 1) e laudos SABI (evento 18, Outros 1).

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, não é a incapacidade do segurado que deve
ser aferida, mas sim a diminuição da capacidade laboral diante de sequela provocada pelo
acidente sofrido, confirmada através de laudos médicos. 

No caso dos autos, a alegada diminuição da capacidade laboral foi observada pelo perito
judicial para a atividade habitual de vendedor ambulante de itens alimentícios, ao aferir que
houve sequela do acidente consistindo em restrição para movimentos finos com a mão
esquerda em virtude de perda funcional moderada.

De acordo com o CNIS juntado aos autos (evento 18, Outros 1), o recorrente contribuiu ao
RGPS na condição de contribuinte individual, nos períodos compreendidos entre 01/09/2010
a 31/12/2011 e  01/04/2012 a 31/10/2012. 

A legislação de regência não elencou o contribuinte individual como um dos segurados que
poderiam fazer jus ao recebimento do auxílio-acidente (art.18, §1º da Lei 8.213/91).

Isso porque, o rol do art. 18 – que é taxativo - não introduziu o contribuinte individual como
sendo um dos possíveis beneficiários, nem na origem da norma, nem hodiernamente. 

Tal justificativa baseia-se na assertiva de que o segurado contribuinte individual, por ser
responsável pelo seu próprio negócio, ou seja, autônomo, é quem assume também os riscos
provenientes do seu negócio/labor. E como o benefício em referência se traduz em uma
indenização, a ele não pode ser estendida, principalmente pela ausência de contribuição
específica para esse fim. A esse respeito, coleciono os seguintes entendimentos
jurisprudenciais do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:

PREVIDENCIÁRIO. SEQUELAS QUE IMPLICARAM EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O
TRABALHO QUE O SEGURADO HABITUALMENTE EXERCIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
PROFISSIONAL AUTÔNOMO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DESCABIMENTO I- Nos termos art. 86,
caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente previdenciário,
deverá a parte autora comprovar que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultaram sequelas que implicaram em redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia. II- A perícia judicial atestou que o autor apresenta a sequela de redução,
em grau médio, da funcionalidade do membro inferior esquerdo, que implicou em redução da
capacidade para o trabalho de pedreiro, que habitualmente exercia. III- Contudo, contribuindo o
autor para a Previdência Social na condição de contribuinte individual, trabalhador autônomo, não
possui direito à percepção do auxílio-acidente. IV- Remessa necessária e apelação do INSS providas.
Ônus sucumbenciais invertidos. A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em que são partes as
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acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DO INSS, nos
termos do Relatório e Voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2017 (data do julgamento) SIMONE SCHREIBER
RELATORA 1
 
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APELAÇÃO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. A hipótese dos autos é de recurso contra sentença pela qual foi negada a
concessão de auxílio-acidente ao autor, sustentando o apelante que não se justifica a improcedência
do pedido apenas por se tratar de contribuinte individual, o que considera afronta ao Princípio
Constitucional da Isonomia, devendo ser reformada a sentença, e julgado procedente o pedido. 2. A
análise do caso concreto permite observar que de acordo com o artigo 18, § 1º e art. 11, ambos da
Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido somente ao segurado empregado, ao trabalhador avulso
e ao segurado especial, não ao contribuinte individual(inciso V do art. 11): "Art. 18. (...) § 1º
Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do
art. 11 desta Lei. Art.11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas: I - como empregado (...) (...) VI - como trabalhador avulso (...); VII - como segurado especial
(…)", de modo que a sentença deve ser mantida nos termos em que foi proferida, não havendo que
falar em 1 inconstitucionalidade do §1º do artigo 18 da Lei nº 8.213/91, ou ofensa ao Princípio da
Isonomia, tratando-se apenas de situação adstrita à seletividade na prestação dos benefícios e
serviços relativos à Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 194, III, da Constituição Federal. 3.
A propósito, menciono precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a
impossibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente a contribuinte individual:
‘PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ART. 18, 1º, DA LEI
8.213/91. AÇÃO IMPROCEDENTE. O contribuinte individual não tem direito ao auxílio-acidente.
Art. 18, §1º, da Lei 8.213/91. (AC 200971990045099, DES. FED. JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA,
TRF4 - SEXTA TURMA, D.E. 05/02/2010.), e também desta Corte: PREVIDENCIÁRIO. (...)
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. AUXÍLIO- ACIDENTE.
DESCABIMENTO I - Nos termos art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, para fazer jus ao benefício
de auxílio-acidente previdenciário, deverá a parte autora comprovar que, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que implicaram em
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. II- A perícia judicial atestou que
o autor apresenta a sequela de redução, em grau médio, da funcionalidade do membro inferior
esquerdo, que implicou em redução da capacidade para o trabalho de pedreiro, que habitualmente
exercia. III- Contudo, contribuindo o autor para a Previdência Social na condição de contribuinte
individual, trabalhador autônomo, não possui direito à percepção do auxílio-acidente. IV- Remessa
necessária e apelação do INSS providas. Ônus sucumbenciais invertidos." (AC 0000026-
20.2016.4.02.9999, DES. FED. SIMONE SCHREIBER, TRF2 - SEGUNDA TURMA
ESPECIALIZADA, Data Julg: 30/11/2017). 4. Tendo em vista a confirmação da sentença e a
sucumbência recursal do autor, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC/2015, razão pela qual determino a
majoração em 1% do percentual de honorários que havia sido fixado em primeira instância no
patamar mínimo, considerados os percentuais constantes do art. 85, §3º, do CPC/2015 (10%), de
modo que o somatório das condenações corresponda a 11% sobre o valor atualizado da causa,
mantendo-se, todavia, a parte da sentença que suspendeu a sua exigibilidade nos termos do art. 98,
§3º, do CPC/2015, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 5. Recurso a que se nega
provimento. Honorários recursais fixados em 1%. 2
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Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do
novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida (evento 9).

Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença de
improcedência, mas por fundamento diverso.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000333939v17 e do código CRC 1931b920.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000680-58.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: GUILHERME STINGUEL GIORGETTE (OAB MG095783)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência, mas por fundamento
diverso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375797v2 e do código CRC 87f2d827.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 477

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 370/475

5001220-46.2018.4.02.5004 500000331321 .V31 JES10867© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5001220-46.2018.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário (evento 1): a parte demandante pretende a
concessão/ restabelecimento da aposentadoria por invalidez (n.534.351.83-3) desde a
cessação, em 25/06/2018.

Sentença (evento 29): julgou procedente o pedido da parte autora, com
fundamento nos laudos particulares, nos laudos administrativos e conforme demonstrado na
ação n. 0000432-53.2007.4.02.5053, pois não houve demonstração de que, durante os mais de
10 anos em que recebeu a aposentadoria por invalidez, o quadro de saúde da  parte evoluiu
positivamente, ao ponto de recuperar a aptidão laboral para  atividade habitual.

Razões da recorrente - INSS (evento 37): diz que a sentença deve ser
reformada, pois não há robusto conjunto probatório em sentido contrário ao laudo médico
pericial e nem mesmo prova robusta em desfavor do ato administrativo que indeferiu a
concessão do benefício.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: cobradora de ônibus (evento 18, Laudo 1);

b) idade atual: 47 anos (evento 10, Relação de Salários de Contribuição 2);

c) laudos/exames médicos: particulares (evento 1, Procuração 2, fl.4); 

* 20/06/2018 - Laudo médico - atesta que o paciente apresenta escoliose
congênita com incapacidade e impotência funcional relativa, sem melhora
significativa ao tratamento clínico (CID : M99);

* 21/06/2018 - Laudo médico - atesta que a paciente apresenta escoliose
congênita grave, tem dor e grande limitação funcional permanente. Necessita de
afastamento definitivo do trabalho.

d) SABI (evento 10, Relação de Salários de Contribuição 2) 

* 03/10/2006 - existe incapacidade temporária por agudização de dorsalgia
(pericianda, cobradora de ônibus, ingressou na empresa na condição de
deficiente físico. Apresenta cifo-escoliose acentuada da coluna vertebral;
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* 06/11/2006, 23/01/2007, 23/03/2007, 09/04/2007, 24/05/2007- existe
incapacidade laborativa;

* 15/06/2007 - existiu incapacidade laborativa (paciente apresenta escoliose
congênita grave. Tem dor incapacitante e grande impotência funcional, sem
melhora com tratamento clínico. Necessita de afastamento definitivo do
trabalho;

* 02/07/2007 - não existe incapacidade laborativa (não há novos elementos
técnicos para fundamentar a persistência da incapacidade laborativa alegada
pela segurada);

* 07/08/2007 - não existe incapacidade laborativa;

* 05/09/2007, 19/11/2007 - existe incapacidade laborativa;

* 18/02/2008 - não existe incapacidade laborativa (periciada ocupando vaga de
deficiente, com lesões congênitas);

* 17/04/2008 - não existe incapacidade laborativa (não há elementos técnicos
comprobatórios da persistência da incapacidade laborativa);

* 20/05/2008, 20/06/2008  - não existe incapacidade laborativa;

* 25/06/2018 - existiu incapacidade laborativa (segurada com quadro de
anomalia congênita da coluna vertebral, empregada como deficiente físico);

 

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, a controvérsia cinge-se ao fato de estar ou não a parte
autora incapacitada para o trabalho.

A conclusão do profissional médico, especialista em ortopedia e traumatologia,
nomeado para a perícia judicial realizada em 13/12/2018 (evento 18, Laudo 1) foi de que a
parte autora é portadora de escoliose congênita devida à malformação óssea congênita (CID
Q76.3) e que possui capacidade laborativa, uma vez que trabalha em atividade sem esforço,
tendo dito o seguinte: "A autora é portadora de mal-formação congênita da coluna dorsal e
lombar com escoliose grave e com comprometimento dos membros inferiores por sequela de
poliomielite. Anda com dificuldade e não tem força nos membros inferiores para desenvolver
atividades que necessitem ficar de pé ou fazer esforço. Trabalhou como cobradora de ônibus,
atividade sem esforço para a qual não há incapacidade".  

Registre-se, por oportuno, que o juiz não está adstrito às conclusões obtidas no
laudo pericial, devendo proceder a exame detalhado de todos os elementos existentes nos
autos.

O laudo e exame médico particular de 20/06/2018 atesta que a parte autora
apresenta escoliose congênita com incapacidade e impotência funcional relativa, sem melhora
significativa ao tratamento clínico. O laudo de 21/06/2018, juntado aos autos, atesta que a
paciente apresenta escoliose congênita grave, tem dor e grande limitação funcional
permanente e que necessita de afastamento definitivo do trabalho.

Em sentido contrário à pretensão, o último laudo SABI de 25/06/2018 (evento
10, Relação de Salários de Contribuição 2), que registrou que existiu incapacidade laborativa,
atestou sua capacidade nos exames administrativos e informou que a parte apresenta quadro
de anomalia congênita da coluna vertebral e que estava empregada em vaga de deficiente
físico.

Verifico que a parte autora exerceu atividade laboral como empregada na Viação
Joana D'arc S/A, com início em 24/04/2000 e última remuneração registrada em março de
2008 (evento 10, Relação de Salários de Contribuição 2). Os laudos SABI afirmam que a
parte trabalhou na função de cobradora de ônibus, e que ingressou na empresa na condição de
deficiente físico.
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Observo, nos autos, que a demandante recebeu o benefício de auxílio- doença
previdenciário nos períodos compreendidos entre 25/05/2007 a 02/09/2007, e 03/09/2007 a
31/01/2008 e aposentadoria por invalidez a partir de 01/02/2008.

No referido exame médico revisional da aposentadoria por invalidez, realizado
em 25/06/2018 (evento 10, Relação de Salários de Contribuição 2), não foi constatada a
permanência da incapacidade. A recorrida recebeu o benefício por incapacidade desde
01/02/2008, e após a constatação da perícia médica administrativa passou a receber a
mensalidade de recuperação, com previsão de cessação em 25/12/2019.

Constato que a doença, embora surgida desde a infância, não impediu
que a demandante exercesse a atividade profissional de cobradora de ônibus. No entanto, sua
atividade laboral foi exercida em vaga para deficiente e as condições da autora não se
modificaram.

As afirmações do perito devem ser contextualizadas com a realidade social em
que está inserida a demandante. A autora possui atualmente 47 anos e exerceu atividade de
cobradora em empresa de ônibus de 2000 a 2008 em vaga de deficiente, sendo que recebeu o
benefício por incapacidade por mais de 10 anos.  Seu grau de escolaridade é o ensino médio.

Assim, considerando sua idade, grau de instrução e o tempo em que o benefício
vem sendo pago, aliado às patologias presentes (escoliose congênita devida à malformação
óssea congênita (CID Q76)), revela-se pouco provável que a autora obtenha êxito na busca
por sua reinserção no mercado de trabalho, sobretudo na sua atividade habitual de cobradora
de ônibus, pois trata-se de carreira com risco de extinção. De outro lado, o perito foi taxativo
ao afirmar a definitividade da enfermidade da demandante, sem possibilidade de tratamento
ou cura, tendo concluído que a mesma "anda com dificuldade e não tem força  nos membros
inferiores para desenvolver atividades que necessitem ficar de pé ou fazer esforço".

No mais, o próprio INSS já havia deferido o benefício  assistencial  à
demandante em 03/03/1996, tendo o mesmo sido cessado em razão de ter ingressado em
empresa de ônibus em vaga de trabalho para pessoas com deficiência (evento 10, RSC2). 

Por fim, nada objetar à sentença, que julgou procedente o pedido, com a
seguinte fundamentação:

"Apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC, arts. 371 e 479),
deixo de acolher as conclusões da perícia médico-judicial, pelas razões que
passo a elencar.

Na hipótese, como a destes autos, em que o benefício de aposentadoria por
invalidez vem sendo pago há mais de 10 anos, o INSS não pode cessar o
benefício sem apontar, especificadamente, em que medida houve melhora do
quadro que, anteriormente, levara à concessão do benefício.

Embora seja também ônus do segurado demonstrar que se encontra incapaz de
trabalhar, não se pode ignorar que, em ação anterior (0000432-
53.2007.4.02.5053), essa demonstração já foi feita, razão pela qual, aliás, o
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benefício foi implantado, por força de sentença que transitou em julgado.

Assim, embora, em principio, seja possível ao INSS cessar a aposentadoria por
invalidez anteriormente concedida, tal providência não pode ser adotada sem
que a autarquia indique, clara e especificadamente, as razões pelas quais
concluiu ter havido evolução do quadro de saúde do segurado, ao ponto de não
mais subsistirem os fundamentos que, anteriormente, lhe autorizaram o gozo do
benefício".

Desta forma, correta a sentença que deferiu a aposentadoria por invalidez à
recorrida, a contar da data da cessação do benefício.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995
conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000331321v31 e do código CRC 5260f3d4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001220-46.2018.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CAMPANA FIOROT (OAB ES014617)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375799v2 e do código CRC b63dabf1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0001508-29.2018.4.02.5053/ES

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

RECORRIDO: LUZIA BONINSENHA LOPES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em razão de
contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 1.022 do
CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, pela
leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência de contradição no
julgado.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma,
ocorreu sem a condenação do recorrente vencido em pagamento da verba honorária.

De fato há contradição no voto quanto a esse ponto.

VOTO

Observo que o acórdão decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso  do INSS
e negar-lhe o provimento, mantendo-se integralmente a sentença prolatada por seus próprios
fundamentos.

Conclui-se, portanto, pela obrigação do recorrente vencido de pagar a verba
honorária, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº
10.259/2001.

Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes
provimento para sanar a contradição e condenar o INSS, recorrente vencido, ao pagamento da
verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput,
da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001,  que passa a integrar o acórdão
embargado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000338215v6 e do código CRC e07e0a8f.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0001508-29.2018.4.02.5053/ES

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

RECORRIDO: LUZIA BONINSENHA LOPES (AUTOR)
ADVOGADO: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOÍBA (OAB ES013596)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração e dar-lhes provimento para sanar a contradição e condenar o INSS,
recorrente vencido, ao pagamento da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº
10.259/2001, que passa a integrar o acórdão embargado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375659v2 e do código CRC c224778f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0004262-38.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELIAS AGUIONSO DE MAGALHAES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em razão de omissão no
acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 1.022 do
CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, pela
leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência de omissão no
julgado.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma,
ocorreu sem a declaração de obrigatoriedade do segurado se submeter a exame médico
disponibilizado pela Previdência Social, bem como a possibilidade de revisão do benefício
em tela caso a perícia médica administrativa verifique a inexistência de condições clínicas
que levaram ao seu deferimento.

De fato há omissão no voto quanto a esse ponto.

VOTO

A parte embargante argumenta que a concessão judicial de benefício
previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS e que deve ser declarada a
obrigatoriedade do segurado se submeter a exame médico disponibilizado pela Previdência
Social, bem como a possibilidade de revisão do benefício em tela caso a perícia médica
administrativa verifique a inexistência de condições clínicas que levaram ao seu deferimento.

De fato, observo que o voto declara que  a parte autora se encontra incapacitada
definitivamente para a sua função habitual de lavrador, devendo ser reabilitada pelo INSS
para outra função que respeite suas limitações físicas.

Com efeito, a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os sociais e os
pessoais. Sendo assim, não cabe ao Juízo determinar a reabilitação, mas sim o
encaminhamento da parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, conforme fixado no tema n. 177, da Turma Nacional de Uniformização, julgado
em 21/02/2019.
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Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora
esteja reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a
reabilitação profissional.

Deve, ainda, ser ressalvada a possibilidade de mudanças das circunstâncias
fáticas que não foram observadas no laudo pericial, como um eventual restabelecimento
positivo de sua saúde. Assim, o INSS também poderá cessar o benefício caso constatada a
total recuperação da capacidade laborativa para a sua função habitual, em nova perícia a ser
realizada em sede administrativa.

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento aos embargos de
declaração para sanar omissão quanto à manutenção do pagamento do benefício de auxílio-
doença até a conclusão do programa de reabilitação profissional, após a análise administrativa
de elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação de eventual restabelecimento da saúde da
parte autora, para a sua função habitual, em nova perícia a ser realizada em sede
administrativa, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000344234v2 e do código CRC 8210bc33.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0004262-38.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELIAS AGUIONSO DE MAGALHAES (AUTOR)
ADVOGADO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR (OAB ES027508)
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MARTINS COSTA (OAB ES022041)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar provimento aos embargos de declaração para sanar omissão quanto à manutenção do
pagamento do benefício de auxílio-doença até a conclusão do programa de reabilitação
profissional, após a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação
de eventual restabelecimento da saúde da parte autora, para a sua função habitual, em nova
perícia a ser realizada em sede administrativa, nos termos da fundamentação, que passa a
integrar o acórdão embargado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375665v2 e do código CRC c40fb543.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5016119-58.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em razão de
omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 1.022 do
CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, pela
leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência de omissão e
contradição no julgado.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma,
ocorreu sem a análise detida das informações acostadas as autos, posto que o autor está
incapaz definitivamente para esforços e a sua patologia é degenerativa, não havendo
possibilidade de ser reabilitado em virtude de suas limitações severas.

 

VOTO

Não assiste razão ao embargante. Com efeito, as circunstâncias relevantes do
processo foram devidamente analisadas e o reconhecimento de que o autor possui
incapacidade parcial e definitiva para a sua atividade habitual, com possibilidade de
readaptação para outra função, tendo em vista a idade laboral ativa (56 anos), restaram
suficientemente fundamentados e amparados no arcabouço probatório dos autos. Isso se
verifica ao longo do julgado embargado, principalmente quando relata as condições pessoais
do autor, os documentos juntados, as conclusões do perito do juízo e a ausência de prova de
que há impossibilidade de reabilitação, sendo que o reconhecimento de todos esses fatores
levaram a manutenção fundamentada da sentença, não havendo que se falar em omissão ou
contradição do julgado. 

Diante do exposto, verifica-se que não há contradição nem omissão no acórdão,
restando analisada e fundamentada a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e
completa, sendo o recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões. Com
efeito, a insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os
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elementos constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesses
termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000344383v5 e do código CRC e1e763d6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5016119-58.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375693v2 e do código CRC 02310559.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5005770-59.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROZALVO ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar como tempo
especial o período de 01.09.2004 a 30.03.2005, em que o autor trabalhou como motorista de
ônibus exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 87,9 dB.

2. Em suas razões, o INSS alega que a medição do ruído não obedece à
legislação de regência; que não consta histograma ou memória de cálculo das medições
realizadas; que a medição única de nível de pressão sonora é equivocada; que deve ser
observado o limite de tolerância vigente na época de prestação do serviço; e que, a partir de
19/11/2003, deve ser observada a metodologia descrita na NHO-01 da Fundacentro.

3. O autor, em suas razões, alega que houve equívoco na sentença ao deixar de reconhecer
como tempo especial os períodos de 01/12/1987 a 01/08/1995 (carregador); 01/12/1996 a
25/05/1998 (motorista de caminhão); 01/01/1999 a 18/09/2000 (motorista de ambulância);
01/04/2002 a 20/12/2002 (motorista de ambulância); 02/01/2003 a 26/11/2003 (motorista de
ambulância); 09/12/2003 a 30/04/2004 (motorista de ambulância); 03/05/2004 a 31/08/2004
(motorista de ambulância); 01/12/2005 a 25/01/2006 (motorista de ambulância); 01/02/2006 a
11/07/2006 (motorista de ambulância); 01/10/2006 a 30/01/2009 (motorista de ambulância);
02/3/2009 a 31/12/2009 (motorista de ambulância); 04/01/2010 a 09/02/2010 (motorista de
ambulância); 01/07/2010 a 31/12/2010 (motorista de ambulância); 03/01/2011 a 07/02/2011
(motorista de ambulância); 08/02/2011 a 31/12/2012 (motorista de ambulância); 01/01/2013 a
12/07/2013 (motorista de ambulância); 15/07/2013 a 13/01/2014 (motorista de ambulância);
13/01/2014 a 11/07/2014 (motorista de ambulância); 12/07/2014 a 12/01/2015 (motorista de
ambulância); 13/01/2015 a 13/07/2015 (motorista de ambulância); 14/07/2015 a 11/01/2016
(motorista de ambulância); 12/01/2016 a 30/06/2016 (motorista de ambulância); 01/07/2016 a
28/12/2016 (motorista de ambulância); 02/01/2017 a 30/6/2017 (motorista de ambulância);
03/07/2017 a 31/12/2017 (motorista de ambulância); 02.01.2018 até os dias atuais (motorista
de ambulância) e, consequentemente, ao deixar de conceder à aposentadoria por tempo de
contribuição.

4. O autor e o INSS apresentaram contrarrazões ao recurso inominado um do
outro, pedindo seu respectivo desprovimento.

VOTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 482



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 386/475

5005770-59.2019.4.02.5001 500000341772 .V10 JES10745© JES7058

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

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

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

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

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

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

6. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.
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7. No que diz respeito à especialidade do período de 01.09.2004 a 30.03.2005
por exposição ao agente nocivo ruído, questionada no recurso inominado do INSS, importa
dizer que, no julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite
de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído
deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de
19.11.2003 em diante.

8. O PPP juntado no evento 1, PPP11, fls. 01-02, registra que o autor trabalhou
na empresa Viação Mar Aberto Ltda., no período de 01.09.2004 a 30.03.2005, como
motorista de ônibus, no setor de transporte. O formulário também registra que, nesse período,
ele trabalhou exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 87,9 dB. No entanto, percebe-
se que o PPP não informa a técnica utilizada na medição do ruído, impedindo que se constate
se foram observadas as metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-
15 (TNU, Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300). Portanto, deve ser afastada a declaração de
especialidade do período sob exame.

6. Em relação ao recurso inominado do autor, importa dizer que de 01/12/1987 a
01/08/1995 o autor trabalhou como carregador (evento 1, CTPS7, fl. 03). Essa profissão não
se encontra prevista no código 2.4.4 do Decreto n. 53.831/1964 nem no código 2.4.2 do
Decreto n. 83.080/1979. Além disso, após 28.04.1995, o autor teria que demonstrar a efetiva
exposição ao agente nocivo, o que não foi feito nos autos; de 01/02/1996 a 25/05/1998 o
autor trabalhou como motorista (evento 1, CTPS7, fl. 03). Entretanto, não consta dos autos
prova de exposição a agente nocivo; de 01/04/1999 a 18/09/2000 o autor trabalhou como
motorista (evento 1, CTPS7, fl. 04). Entretanto, tampouco consta dos autos prova de
exposição a agente nocivo; e de 01/10/2006 a 30/01/2009 o autor trabalhou como motorista
(evento 1, CTPS7, fl. 18). Entretanto, o PPP juntado não registra exposição a agente nocivo
(evento 1, PPP11, fls. 03-04).

7. O PPP juntado no evento 1, PPP11, fls. 05-10, registra que o autor trabalhou
como motorista de ambulância nos seguintes períodos: 01/04/2002 a 20/12/2002; 02/01/2003
a 26/11/2003; 09/12/2003 a 30/04/2004; 03/05/2004 a 31/08/2004; 01/12/2005 a 25/01/2006;
01/02/2006 a 11/07/2006; 02/03/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 09/02/2010; 01/07/2010 a
31/12/2010; 03/01/2011 a 07/02/2011; 08/02/2011 a 31/12/2012; 01/01/2013 a 12/07/2013;
15/07/2013 a 13/01/2014; 13/01/2014 a 11/07/2014; 12/07/2014 a 12/01/2015; 13/01/2015 a
13/07/2015; 14/07/2015 a 11/01/2016; 12/01/2016 a 30/06/2016; 01/07/2016 a 28/12/2016;
02/01/2017 a 30/6/2017; 03/07/2017 a 31/12/2017; e de 02.01.2018 até os dias atuais. O
formulário registra que o autor trabalhou exposto a riscos biológicos somente nos períodos de
01/04/2002 a 20/12/2002; 02/01/2003 a 26/11/2003; 09/12/2003 a 30/04/2004; 03/05/2004 a
31/08/2004; 02/03/2009 a 31/12/2009; e de 04/01/2010 a 09/02/2010. Parte do período de
01/02/2006 a 11/07/2006 (11/06/2006 a 16/09/2006) encontra-se registrada no PPP como
trabalho exposto a risco biológico; a parte desse período não abrangida pelo PPP (01/02/2006
a 10/06/2006) está registrada apenas na CTPS do autor (Evento 1, CTPS7, fl. 17), sem
qualquer comprovação de exposição a agente nocivo. Nos demais períodos, o risco era de
natureza ergonômica/mecânica, que não encontra amparo legal para ensejar a declaração de
tempo especial.
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8. Sobre os períodos de  01/04/2002 a 20/12/2002; 02/01/2003 a 26/11/2003;
09/12/2003 a 30/04/2004; 03/05/2004 a 31/08/2004; 01/02/2006 a 11/07/2006; 02/03/2009 a
31/12/2009; e de 04/01/2010 a 09/02/2010 adota-se a fundamentação da sentença, que bem
encaminhou a questão. Confira-se:

Nos períodos de 01/04/2002 a 20/12/2002; 02/01/2003 a 26/11/2003; 09/12/2003 a
30/04/2004; 03/05/2004 a 31/08/2004; 01/02/2006 a 11/07/2006; 02/3/2009 a 31/12/2009;
04/01/2010 a 09/02/2010 e 01/01/2013 a 12/07/2013 o autor exerceu a função de motorista de
Ambulância, exposto a agentes ergonômicos (posturas), mecânicos (acidentes) e biológicos
(vírus, e bactérias).

A exposição a agentes biológicos confere ao trabalhador o direito ao cômputo do tempo de
serviço especial, relativamente ao período comprovado, conforme previsão contida nos
Decretos 53.831/64 e 83.080/79 – para aquelas atividades desempenhadas até a entrada em
vigor do Decreto nº 2.172/97-, bem como com base nos agentes indicados nos Decretos
2.172/97 e 3.048/99, sendo inclusive, prescindível o estabelecimento de nível máximo de
tolerância (análise qualitativa) para ser caracterizada a sua nocividade.

Porém, pelas descrições das atividades constantes no PPP, é possível notar que o autor
exerceu a função na condução de ambulâncias, transportando pacientes para ambulatórios,
hospitais e outras localidades; logo, ele não tinha contato direto (habitual e permanente) com
os pacientes e, por via de consequência, aos agentes biológicos citados, circunstância que
afasta a natureza especial da atividade.

A exposição à “posturas” e “acidentes” não cabe o enquadramento da atividade como
especial, pois tais não são contemplados pela legislação previdenciária como nocivos à saúde
ou integridade física.

[...]

O laudo técnico (evento 19), inclusive, traz em suas conclusões que as atividades de
"motorista" e "motorista de ambulância" não geram riscos à saúde ou integridade física do
obreiro. 

9. Por esses motivos, a sentença deve ser reformada para afastar a declaração de
especialidade do período de 01.09.2004 a 30.03.2005.

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

11. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

12. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recurso inominados e por
dar provimento ao recurso inominado do INSS para afastar a declaração de especialidade do
período de 01.09.2004 a 30.03.2005, e por negar provimento ao recurso do autor.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000341772v10 e do código CRC 9746630f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5005770-59.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROZALVO ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: GUILHERME VIANA RANDOW (OAB ES007433)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
ambos os recurso inominados e por dar provimento ao recurso inominado do INSS para
afastar a declaração de especialidade do período de 01.09.2004 a 30.03.2005, e por negar
provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376309v2 e do código CRC 71caaa22.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5017257-60.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ORIAS LUIZ DA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 16.05.1988 a 05.03.1997 e de 19.11.2003 a
02.06.2016. Em suas razões, alega que o reconhecimento judicial da especialidade dos
períodos se deu com base em laudo técnico que somente foi produzido em 2017 e que não
constava do processo administrativo iniciado em 06/2016, de forma que o pedido deve ser
julgado improcedente ou a DIB deve ser fixada na data da citação, sem a incidência de juros
de mora.

2. Sem contrarrazões.

VOTO

3. De acordo com a Súmula n. 68 da TNU, o laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado. A própria
sentença enfrentou a questão no seguinte trecho:

Apesar do LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais ser datado de agosto de 2017, a
jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade da contemporaneidade dos formulários e
laudos técnicos para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal
previsão em lei, quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições
ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços.
Assim, os documentos técnicos apresentados pelo autor ainda que datados de 2017, servem
para demonstrar a nocividade do ambiente laboral durante todo o período laboral.

4. Portanto, a extemporaneidade do laudo técnico não o invalida como meio de
prova da especialidade do período.

5. Além disso, ao contrário do que afirma o INSS, o laudo técnico foi submetido
ao INSS em recurso administrativo protocolado em 05.09.2017, conforme se verifica no
evento 18, PROCADM3, fls. 24-35, e, por isso, não consiste em documento novo apresentado
somente no âmbito judicial.

6. O autor deu entrada no requerimento administrativo em 02.06.2016 (evento
18, PROCADM3, fl. 02). O laudo técnico que foi determinante para que ele alcançasse o
tempo de contribuição necessário para a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição somente chegou ao conhecimento do INSS em 05.09.2017, com o protocolo do
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recurso administrativo. Dessa forma, entendo que a DIB deve ser fixada nessa data, e não na
DER nem na data da citação, com o pagamento dos consectários legais, em virtude da mora
da autarquia.

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

8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
INSS apenas para fixar a DIB da aposentadoria por tempo de contribuição concedida na
sentença em 05.09.2017, com a devida incidência dos consectários legais na forma
determinada pela sentença.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000320427v3 e do código CRC 6580e894.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5017257-60.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ORIAS LUIZ DA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: KATIUSCIA CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS (OAB ES022748)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso do INSS apenas para fixar a DIB da aposentadoria por
tempo de contribuição concedida na sentença em 05.09.2017, com a devida incidência dos
consectários legais na forma determinada pela sentença, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375821v2 e do código CRC 9b550cb4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5001274-81.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
concedeu aposentadoria especial ao autor. Em suas razões, alega que a atividade de servente
(exercida nos períodos de 09.03.1988 a 10.05.1988 e de 17.07.1989 a 28.09.1989) não pode
ser enquadrada no código 2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964 e não pode ser equiparada às
atividades descritas no código 2.1.1 do mesmo decreto. Em relação ao período de 12.12.1989
a 28.12.2018, afirma que o autor somente foi gari até 09.07.2007 e que, depois, passou a
exercer a atividade de operador de serviços urbanos. Defende que, mesmo na função de gari,
o autor não se expôs a agentes biológicos e que lhe foi fornecido EPI eficaz. O INSS aduz,
ainda, que há vício formal no PPP porque falta responsável técnico pelos registros ambientais
para todo o período. Em caso de manutenção da sentença, pede a aplicação do art. 1º-F da Lei
n. 9.494/1997 na correção monetária.

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

VOTO

3. A ausência de responsável técnico para todo o períodos não retira a validade
do PPP (evento 1, PPP6, fls. 01-03) juntado aos autos porque verifica-se no campo
observações que houve elaboração de laudo pericial em 11.05.1987. As avaliações
posteriores, embora tenham ocorrido a partir de 2005, não permitem concluir que tenha
havido mudanças nas atividades nem nos instrumentos de trabalho do autor ao longo do
tempo, sendo certo que, se em data mais próxima constatou-se a presença de agentes de risco,
com muito mais razão eles estariam presentes em época mais remota, quando as condições de
trabalho tendiam a ser mais precárias. 

4. No que diz respeito aos períodos de 09.03.1988 a 10.05.1988 e de 17.07.1989
a 28.09.1989, em que o autor alega ter trabalhado como servente em construção civil, há
corrente jurisprudencial, a qual me filio, no sentido de que essa função não está contemplada
no rol daquelas consideradas especiais na legislação de regência, Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL.
NÃO ENQUADRAMENTO. SERVENTE DE PEDREIRO. [...]. No caso, assiste razão à
apelação da autarquia previdenciária, no que tange aos períodos de 17/07/1976 a 01/04/1977,
24/01/1978 a 31/05/1983 e 04/04/1984 a 17/07/1990, em que o autor comprovou ter
trabalhado como "servente" junto a empresas de construção civil, e que devem ser computados
como tempo comum, pois essa atividade não está contemplada no rol daquelas
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presumidamente especiais. Ou seja, quanto aos períodos laborados até a entrada em vigor da
Lei 9.032/95, e o autor não trouxe elementos que comprovassem a efetiva submissão a algum
agente de risco. [...]. 4. Apelação provida. (TRF1, AC 00351223120134013500, j. 04.09.209) 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE
ESPECIAL. VIGILANTE. RUÍDO. AGENTE QUIMICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
APELO. [...]. 7. Quanto ao período compreendido entre 30/04/79 a 24/11/80 e 16/02/1981 a
03/06/1981, em que o autor trabalhou como servente e apontador junto a empresas de
construção civil, a não previsão do enquadramento de ambas as atividades como exercidas de
forma especial por presunção legal desautorizam o enquadramento, pelo que ambos os
períodos devem ser desconsiderados do cômputo como laborado em atividade especial. Isto
porque, conforme assinala a autarquia apelante, o não enquadramento se deve não apenas
pelo fato de que constar o exercício da função de servente na CTPS não basta para comprovar
e caracterizar o trabalho em condições especiais, como também pelo fato de faltar a descrição
das atividades das funções exercidas pelo autor, e ainda faltar a menção aos materiais
manuseados pela parte autora. Com efeito, o simples fato de trabalhar em empresa de
construção civil não induz a concluir necessariamente que o autor trabalhasse exposto a
condições nocivas. Assim diante da ausência de comprovação da exposição a agente nocivo e
falta de enquadramento da atividade, os períodos devem ser considerados como tempo
comum, devendo assim a sentença ser reformada nessa parte. [...]. 12. Apelação e remessa
necessária a que se dá parcial provimento para julgar improcedente o pedido de concessão do
benefício de aposentadoria requerido, reconhecidos, entretanto, os períodos especiais
indicados na sentença e confirmados em segunda instância. (TRF1, AC
00043731120124014100, j. 21.06.2019) 

5. Afasta-se a especialidade dos períodos de 09.03.1988 a 10.05.1988 e de
17.07.1989 a 28.09.1989, que devem ser considerados como tempo comum.

6. Em relação ao período remanescente objeto do recurso (12.12.1989 a
28.12.2018), verifica-se no PPP juntado no evento 1, PPP6, fls. 01-03, que, nele, o autor
trabalhou para o Município de Castelo nas funções de braçal, no período de 08.11.1989 a
02.01.1991, de trabalhador braçal, no período de 03.01.1991 a 09.07.2007, e de operador de
serviços urbanos, no período de 09.07.2007 a 09.05.2018 (data de emissão do PPP). Nas
funções de braçal e de trabalhador braçal tinha por atribuições: realizar trabalhos de gari na
limpeza urbana de vias públicas, no bairro São Miguel, na coleta de lixo em carrinho de
tração manual, utilizando como ferramentas: vassoura, pá, enxada, colocando-os no caminhão
para destinação final no aterro sanitário, entre outras atividades correlatas. Na função de
operador de serviços urbanos, tinha por atribuição: realizar trabalhos de limpeza de bueiros e
galerias, conserto de calçamento de vias públicas e pavimentação asfáltica, utilizando como
ferramentas: vassoura, pá, enxada, recolhendo ao caminhão para destinação final no aterro
sanitário, entre outras atividades correlatas. O PPP registra que, na maior parte desse período,
o autor esteve exposto a agentes biológicos (vírus, fungos, protozoários e bactérias, através de
secreções, dejetos humanos e animais, vômitos, restos etc.).

7. Quanto à exposição a agentes biológicos, assim dispõe o Decreto nº
3.048/1999, em seu anexo IV, acerca das especificidades para serem considerados especiais
por mera avaliação qualitativa, sem as quais não devem ser reconhecidas como tal:

Item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999:

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas:
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MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS  

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

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

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

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

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

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

8. Sobre a exposição do autor a agentes biológicos, importa dizer que o PPP
goza de presunção de veracidade relativa, que pode ser infirmada por indícios objetivos de
imprecisão nos assentos nele contidos. Segundo se constata do PPP, as atividades do autor nos
períodos de 08.11.1989 a 02.01.1991 e de 03.01.1991 a 09.07.2007 se concentravam na
varrição de ruas e não na coleta de lixo. É o que se infere de suas atividades e instrumentos de
trabalho. No período de 09.07.2007 a 09.05.2018, embora o PPP registre a atividade de
limpeza de bueiros e galerias, a legislação exige o trabalho em galerias, fossas e tanques de
esgoto, situação que expõe o segurado, em termos gerais, a condição diversa da vivida pelo
autor em sua experiência laborativa, pois ele limpava bueiros e galerias, mas não trabalhava
neles. Além disso, essas eram apenas umas de várias outras atividades do autor nesse período,
o que excluiria a habitualidade da alegada exposição ao risco.

9. Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores
recebidos por força de tutela de urgência antecipada, de se ressaltar que este juízo não
desconhece o entendimento firmado pelo STJ no Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em
12/02/2014, tampouco o cancelamento da Súmula nº 51 da TNU que, nos autos do Processo
nº0004955-39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou ou mesmo se submeteu ao
entendimento superior mencionado. 

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

9.2.  Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de
valores recebidos em virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de
cognição da questão. Nos casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida,
uma vez que, na maioria dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o
tenha feito, não deve ficar sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de
valores geraria no microssistema dos juizados. 
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9.3. Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o
esvaziamento dos JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente
para atender com rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para
obtenção de bens da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das
vezes buscam benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda
por motivo de saúde, desemprego, ou miserabilidade. 

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

10. Prejudicado o pedido de aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, em
razão do provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.

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

12. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso inominado
do INSS para afastar a declaração como tempo especial dos períodos de 09.03.1988 a
10.05.1988, de 17.07.1989 a 28.09.1989, e de 12.12.1989 a 28.12.2018, e julgar
improcedente o pedido de aposentadoria especial formulado pelo autor.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000333337v6 e do código CRC 4db903ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001274-81.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar provimento ao recurso inominado do INSS para afastar a declaração como tempo especial
dos períodos de 09.03.1988 a 10.05.1988, de 17.07.1989 a 28.09.1989, e de 12.12.1989 a
28.12.2018, e julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial formulado pelo autor,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375827v2 e do código CRC 4849491a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5010572-03.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FELICISSIMO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: Trata-se de demanda repetitiva nesta seara, com as
seguintes características: revisão do valor da renda mensal inicial da aposentadoria, com base
na média dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do todo o período
contributivo, incluindo os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, com efeitos
retroativos à data de início do benefício.

Sentença: julgou improcedente o pleito, em razão da decadência.

Razões do recorrente: que deve observar sempre a legalidade e o direito
adquirido. Aduz ainda, que a revisão em si (utilização de todos os salários de contribuição)
não foi aventada quando da concessão do benefício, logo, não se trata de uma mera revisão do
ato concessório, distinguindo no mérito o fundo do direito perseguido.

VOTO

Pois bem. Estamos diante de pedido de revisão do ato concessório baseado em
cálculo viciado da administração ou mesmo interpretação equivocada da norma de regência,
em seu prejuízo.

No entanto, como se trata de benefício concedido em janeiro de 1999 (evento
1, CCON8), ajuizado somente em 27/05/2019 (evento 1), é de se realçar e dar prevalência ao
que definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013
e em sede de repercussão geral, quando então aplicou a decadência de 10 (dez) anos para a
revisão de benefícios concedidos antes de 1997. Decidiu a Corte que se aplica o lapso
decadencial de 10 (dez) anos para o pleito revisional, a contar da vigência da Medida
Provisória 1.523-9/97, aos benefícios concedidos antes dela. Afastou-se eventual
inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial razoável para o
questionamento de benefícios já reconhecidos.

Considerou o Supremo que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurou impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.

Analisou-se que o termo inicial da contagem do prazo decadencial em relação
aos benefícios originariamente concedidos antes da entrada em vigor da Medida Provisória
1.523/97 seria o momento de vigência da nova lei. Evidenciou-se que, se antes da

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 485



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 400/475

5010572-03.2019.4.02.5001 500000324309 .V2 JES15140© JES15140

modificação normativa podia o segurado promover, a qualquer tempo, o pedido revisional, a
norma superveniente não poderia incidir sobre tempo passado, de modo a impedir a revisão,
mas estaria apta a incidir sobre tempo futuro, a contar de sua vigência.

No caso, portanto, de se dizer que eventual recurso interposto pela parte autora
quanto ao debate sobre o tema da decadência, pura e simples, com o prisma de sua
inaplicabilidade para os benefícios concedidos anteriormente a Medida Provisória nº
1.523/97, já foi julgado no RE nº 626.489, logo, sem razão sua não aplicação.

Quanto às demais teses suscitadas, elas não se sustentam. Ora, trata-se de ação
em que se busca a condenação do INSS a revisar o benefício previdenciário em razão de
cálculo equivocado de sua RMI – e isso é sim ato revisional da concessão, pois contra ela se
insurge ao afirmar que todos os salários de contribuição, inclusive aqueles anteriores a julho
de 1994, deveriam compor a base de cálculo, isso por ser mais benéfico. O resto é mera
questão de semântica jurídica. Pensar de forma distinta, ou como defendido, de que somente
se aplica o prazo decadencial para aquilo que apreciado/discutido/reclamado na concessão,
conforme REsp 1407710/PR de 08/05/2014, tornaria letra morta tal instituto jurídico.

Portanto, o que se busca é corrigir um cálculo dito equivocado, logo, houve sua
análise no âmbito administrativo e a partir do alegado vício caberia a competente reclamação
administrativa/judicial.

Como dito, a legislação regente é aquela do ato da concessão do benefício, e
tendo ela sido violada, inicia-se o prazo decenal de decadência. Portanto não há direito
adquirido a sua não observância, inclusive para o pedido em apreço – retroação.

Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida quanto ao mérito decidido,
devendo apenas ser acrescentada a fundamentação supra.

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

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundametação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000324309v2 e do código CRC d7a2a7fc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5010572-03.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FELICISSIMO DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: DIENE ALMEIDA LIMA (OAB ES005691)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos da fundametação supra, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376224v2 e do código CRC a01f17bc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000637-24.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIO FELICIO ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas
após a concessão da aposentadoria, alegando a parte que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria por tempo de contribuição desde 10.10.2011, mas que, após a concessão do
benefício permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo as respectivas contribuições
previdenciárias.

2. Da sentença que julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o
aposentado que continua exercendo atividade abrangida pelo Regime de Previdência Social é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando obrigado a recolher as
contribuições devidas, recorreu a parte autora alegando que não há justificativa para o
recolhimento de contribuição sobre a remuneração recebida pelos aposentados que voltam a
trabalhar.

VOTO

3. Ao início, observo que a sentença julgou improcedente a demanda com os
seguintes fundamentos:

A discussão central a ser dirimida nos autos diz respeito à legitimidade da cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do trabalhador que retorna ao mercado de
trabalho, após sua aposentadoria. Inicialmente, deve-se salientar que o aposentado que volta
a exercer atividade laborativa é, na realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do
exercício dessa nova atividade é devida a respectiva contribuição previdenciária.

Ademais, a Previdência Social funda-se no princípio da solidariedade, reclamando, em razão
dessa especificidade, que todos aqueles que fazem parte do sistema sejam convocados a
contribuir.

Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da Lei nº
8.212/91, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.032/95, in verbis:

Art. 12. (...) § 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório
em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de
custeio da Seguridade Social.

Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral, com vínculo
empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado obrigatório, não havendo de
se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o autor ter sido compelido a recolher a
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espécie tributária em comento.

Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da CF/88 é claro em afirmar que os
trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí porque o aposentado
que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a contribuir para a previdência social,
cuja arrecadação destina-se à manutenção dos planos de seguridade traçados em lei
ordinária.

Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie tributária
destituída de cunho retributivo ou contraprestacional, por conta dos postulados que lhes são
afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91.

Portanto, inexiste qualquer impeditivo de ordem legal no sentido de afastar a cobrança de
contribuição previdenciária em questão, e, consequentemente, não cabe a restituição ao
requerente dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária após seu reingresso
ao mercado de trabalho.

Deve-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao §4º do artigo 12 da Lei nº
8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº 8.870/94. Nesse passo, entendo que não
deve prosperar o pedido autoral, pelas razões acima expostas.

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE EXERCE
ATIVIDADE SUJEITA AO RGPS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.
CONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ARTIGO 18 DA LEI Nº 8.231/91. 1. A controvérsia
nos presentes autos cinge-se à contribuição previdenciária de aposentado que mantém
atividade laboral sujeita ao Regime Geral da Previdência Social. 2. A Lei nº 9.032/95, dentre
outras disposições, alterou o artigo 12, § 4º, da Lei nº 8.212/91, passando a prescrever que o
aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que estiver exercendo ou que voltar a
exercer atividade abrangida pelo RGPS é segurado obrigatório em relação a essa atividade,
ficando sujeito às contribuições para fins de financiamento da Seguridade Social. 3. Não
havendo previsão legal de isenção dos aposentados quanto ao recolhimento da contribuição
previdenciária, deve incidir o referido tributo, na medida em que venham a exercer atividade
que consista em fato gerador dessa exação. 4. Efetivamente, o vínculo empregatício contraído
pelo segurado aposentado, que volta a exercer atividade profissional remunerada, constitui
nova relação jurídica com a previdência social, distinta da decorrente da sua aposentadoria.
Além disso, a contribuição daquele que retorna à atividade concretiza o princípio da
solidariedade, expresso no artigo 195, CF, visto que tais valores constituem suporte do aparato
previdenciário, consolidado na adoção do regime de repartição, adotado pelo sistema
previdenciário nacional, conforme entendimento do e. STF. 5. O Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 661.256, em 27/10/2016, firmou a tese de que, no âmbito do Regime Geral
da Previdência Social (RGPS), somente a lei pode criar benefícios e vantagens
previdenciárias, bem como a tese de que é constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei
8.213/91. 6. Apelação cível desprovida. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do
Trabalho 0171838-95.2017.4.02.5117, MARCUS ABRAHAM, TRF2 - 3ª TURMA
ESPECIALIZADA – 07/02/2019)

4. Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão
encontra-se pacificada no sentido de que, segundo o art. 12, § 4º da Lei  n. 8.212/1991, o
aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório da
previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 486



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 404/475

5000637-24.2019.4.02.5005 500000342584 .V2 JES10745© JES10745

5. Também a jurisprudência do STF é pacífica quanto ao tema, conforme
ementas que trago a colação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE (LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
9.032/95) – CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA –
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO
RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE-AgR 447923, Relator(a) CELSO
DE MELLO, 2ª Turma, Sessão Virtual de 19 a 25.5.2017);

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O princípio
da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior
amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o
dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor
da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 430418 RE-AgR -
Relator(a) ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJ 18.3.2014);

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE
RETORNA À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se
ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na
legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o
recurso extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à
atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social.
Precedentes. III - Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF,
art. 201, § 4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária
da ADIn 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do
aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio
da Previdência Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os
casos em que a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006).

6. Com efeito, observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.
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7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando a exigibilidade
suspensa pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98 do NCPC, em virtude da gratuidade da
justiça concedida nos autos.

8. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, devendo ser
mantida integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000342584v2 e do código CRC 4314f779.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000637-24.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIO FELICIO ALVES (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida por seus
próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376216v2 e do código CRC 4584904d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5017185-39.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PEDRO PAULO SONEGHETI SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas
após a concessão da aposentadoria, alegando a parte que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria por tempo de contribuição desde 16.05.1994, mas que, após a concessão do
benefício permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo as respectivas contribuições
previdenciárias.

2. Da sentença que julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o
aposentado que continua exercendo atividade abrangida pelo Regime de Previdência Social é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando obrigado a recolher as
contribuições devidas, recorreu a parte autora alegando que não há justificativa para o
recolhimento de contribuição sobre a remuneração recebida pelos aposentados que voltam a
trabalhar.

VOTO

3. Ao início, observo que a sentença julgou improcedente a demanda com os
seguintes fundamentos:

Em síntese, pretende o autor encampar a tese de que, em virtude de sua aposentação, tornar-
se-ia indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário percebido quando
do seu retorno à atividade laboral, tendo em vista a impossibilidade de auferir proveito
decorrente das contribuições vertidas em favor da seguridade.

Entendo que o tema reclama a aplicação - inafastável - da norma contida no artigo 12, § 4º da
Lei 8.212/1991, com redação dada pelo artigo 2º da Lei 9.032/1995, que passo a
transcrever, in verbis:

Art. 12. (...)

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver exercendo ou
que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a
essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da
Seguridade Social.

O aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS, que passa novamente a
exercer atividade abrangida por esse Regime, assume a condição de segurado obrigatório e,
como tal - compelido por força de lei - fica também responsável pelo custeio da seguridade
social.
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É que a Previdência Social, a teor do art. 195 da Carta da República, é regida pelo princípio
da solidariedade. Isto significa que o financiamento da seguridade social fica ao encargo de
toda a sociedade, de modo direto ou indireto, notadamente pelo recolhimento de contribuições
que incidem sobre o salário do trabalhador.

Também a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal firmou-se unânime (1ª e 2ª Turmas),
no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário
do aposentado que retorna à atividade (AI 822.294-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE
381.268-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 396.717-AgR/RS , Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA, RE 396.020-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 372.506-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes; e RE 364.224-AgR):

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA.
RETORNO À ATIVIDADE. A decisão agravada está em perfeita harmonia com o
entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no sentido de que é exigível a
contribuição previdenciária do aposentado que permanece em atividade ou a ela retorna após
a inativação. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 422.357-AgR/RS, Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que
a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à
espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - A contribuição
previdenciária do aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da
universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III - Agravo regimental
improvido (RE 364.224-AgR, Rel. Min. Lewandowski).

Inexistindo, pois, qualquer correlação que vincule a obrigação de contribuir com a
possibilidade/expectativa de auferir benefícios provenientes das contribuições vertidas em
favor da seguridade social, tenho por constitucional a norma de regência, de sorte que afasto
a possibilidade de repetição dos valores pleiteados.

4. Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão
encontra-se pacificada no sentido de que, segundo o art. 12, § 4º da Lei  n. 8.212/1991, o
aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório da
previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

5. Também a jurisprudência do STF é pacífica quanto ao tema, conforme
ementas que trago a colação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE (LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
9.032/95) – CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA
DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. (RE-AgR 447923, Relator(a) CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Sessão
Virtual de 19 a 25.5.2017);

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o
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entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o
salário do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a
referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que
não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a
possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 430418 RE-AgR - Relator(a) ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, DJ 18.3.2014);

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que
a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à
espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - A contribuição
previdenciária do aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da
universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III - Agravo regimental
improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T.,
Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006).

6. Com efeito, observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando a exigibilidade
suspensa pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98 do NCPC, em virtude da gratuidade da
justiça concedida nos autos.

8. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, devendo ser
mantida integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000340912v2 e do código CRC 37b2ddda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5017185-39.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PEDRO PAULO SONEGHETI SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida por seus
próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376218v2 e do código CRC edd8ec94.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5013573-93.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PAULO ROBERTO TEIXEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas
após a concessão da aposentadoria, alegando a parte que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria por tempo de contribuição desde 01/06/2012, mas que, após a concessão do
benefício permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo as respectivas contribuições
previdenciárias.

2. Da sentença que julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o
aposentado que continua exercendo atividade abrangida pelo Regime de Previdência Social é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando obrigado a recolher as
contribuições devidas, recorreu a parte autora alegando que não há justificativa para o
recolhimento de contribuição sobre a remuneração recebida pelos aposentados que voltam a
trabalhar.

VOTO

3. Ao início, observo que a sentença julgou improcedente a demanda com os
seguintes fundamentos:

“A discussão central a ser dirimida nos autos diz respeito à legitimidade da
cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do trabalhador que retorna ao
mercado de trabalho, após sua aposentadoria.

Inicialmente, deve-se salientar que o aposentado que volta a exercer atividade
laborativa é, na realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do exercício dessa nova
atividade é devida a respectiva contribuição previdenciária. Ademais, a Previdência Social
funda-se no princípio da solidariedade, reclamando, em razão dessa especificidade, que
todos aqueles que fazem parte do sistema sejam convocados a contribuir.

Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, in verbis:

Art. 12. (...)

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta
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lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral,
com vínculo empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado obrigatório,
não havendo de se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o autor ter sido compelido
a recolher a espécie tributária em comento.

Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da CF/88 é claro em afirmar
que os trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí porque o
aposentado que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a contribuir para a
previdência social, cuja arrecadação destina-se à manutenção dos planos de seguridade
traçados em lei ordinária.

Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie
tributária destituída de cunho retributivo ou contraprestacional, por conta dos postulados
que lhes são afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91.
Portanto, inexiste qualquer impeditivo de ordem legal no sentido de afastar a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o que o aposentado recebe, por conta de seu reingresso no
mercado de trabalho, devendo-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao
§4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº 8.870/94. 

Nesse passo, entendo que não deve prosperar o pedido autoral, pelas razões
acima expostas.

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados proferidos pelo
STF(...)”

4. Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão
encontra-se pacificada no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei 8.212/91, o
aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório da
previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

5. Também a jurisprudência do E. STF é pacífica quanto ao tema, conforme
ementas que trago a colação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE (LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
9.032/95) – CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA
DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. (RE-AgR 447923, Relator(a) CELSO DE MELLO, 2ª Turma,
Sessão Virtual de 19 a 25.5.2017);

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
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Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a
maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável
entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas
em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 430418 RE-
AgR - Relator(a) ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJ 18.3.2014);

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE
RETORNA À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se
ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na
legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o
recurso extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à
atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social.
Precedentes. III - Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade:
CF, art. 201, § 4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão
plenária da ADIn 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do
aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do
custeio da Previdência Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal
"remete à lei os casos em que a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE
437640/RS, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006).

6. Com efeito, observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

7. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, em virtude da gratuidade da justiça concedida nos
autos.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, devendo ser mantida
integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000322904v2 e do código CRC c385949b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5013573-93.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PAULO ROBERTO TEIXEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida por seus
próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376220v2 e do código CRC 3fbe82da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5000764-96.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GILDA MARIA DOS ANJOS SOBRINHO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário: a parte demandante pretende a concessão do benefício de auxílio-doença c/c
conversão em aposentadoria por invalidez, por ser portadora de enfermidades de natureza
ortopédica, agravadas em razão de uma queda ocorrida em março de 2018, que ocasionou a
fratura de 2 vértebras.

Sentença (evento 36, sentença 1): julgou parcialmente procedente os pedidos, concedendo
apenas o benefício de auxílio-doença, com DIB fixada em 24/04/2018 (DER), devido aos
laudos particulares que atestaram incapacidade à época do requerimento, e DCB fixada em
17/10/2018, visto que a perícia judicial realizada em 18/10/2018 atestou inexistência de
incapacidade laborativa.

Razões da recorrente – autora (evento 42, recurso inominado 1): requer a reforma da r.
sentença a fim de prolongar o benefício auxílio-doença em favor da autora e convertê-lo em
aposentadoria por invalidez, a contar da data do requerimento do beneficio (24/04/2018).

Razões do recorrente – INSS (evento 41, recurso inominado 1): requer a reforma da r.
sentença a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, tendo em vista
que a perícia médica judicial atestou a plena capacidade laborativa da autora.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual (evento): ajudante florestal.

 b) Idade atual (evento): 56 anos.

c) CNIS: (Evento 17, relação de salários contribuição 2)

d) Laudos/exames médicos particulares

(Evento 1, laudo 3) laudo médico datado de 09/05/2018 atestando fratura de vértebra L5 e
abaulamento discal L1-L2, L2-L3, L4-L5. Submete a paciente a tratamento com colete,
analgesia e repouso, e afirma necessidade de afastamento de suas atividades laborativas por
tempo indeterminado.

(Evento 1, laudo 4, fls. 1-2) laudo médico datado de 28/04/2018 atestando lombalgia,
espondilodiscoartrose degenerativa e protusão discal. Paciente em tratamento fisioterapêutico.
Afirma necessidade de afastamento das atividades laborativas por tempo indeterminado.
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(Evento 1, laudo 4, fls. 3-4) laudo médico datado de 11/04/2018 atestando lombalgia interna e
contínua de longa data, piorando ao menor esforço físico, acompanhada de parestesia MMII’s
bilateral, perda de força muscular; hérnia discal e abaulamentos discais. Atesta
impossibilidade para exercer qualquer atividade que requer esforço físico, até de moderada
intensidade, que piora progressivamente.

(Evento 1, laudo 4, fl. 5) laudo médico datado de 24/04/2018 relativo a ressonância magnética
da coluna lombar.

e) Laudos SABI: (Evento 17, relação dos salários de contribuição 2)

Laudo médico datado de 27/10/2011 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 28/12/2011 e 25/01/2012 atestando inexistência de incapacidade
laborativa.

Laudo médico datado de 18/04/2012 e 06/08/2012 atestando existência de incapacidade
laborativa.

Laudo médico datado 20/08/2012, 24/10/2012, 19/12/2012 e 20/02/2013 atestando
inexistência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 01/06/2016 e 06/10/2016 atestando existência de incapacidade
laborativa.

Laudo médico datado de 23/12/2016 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 12/04/2018 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 04/06/2018 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

“Apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC, arts. 371 e 479),
acolho as conclusões da perícia médico-judicial, que trouxeram respostas
seguras e coerentes sobre as questões relevantes para o julgamento da
controvérsia.

Acolho, ademais, no ponto, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do Espírito
Santo, segundo o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto
o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O
laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há
de prevalecer sobre o particular” (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/03/04,
pág. 59).
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(...)

Observo que os documentos de médico assistente juntados ao Evento (1),
documentos 3 e 4, cujas observações encontram-se apostas acima, são seguros
ao apontar a existência de incapacidade, havendo inclusive exame de
ressonância magnética indicando haver fratura no platô vertebral superior de
L5.

Em tal caso, considerando o conjunto probatório dos autos, concluo que apesar
de não haver quadro de incapacidade atual, ao tempo do requerimento
(24/04/2018) a autora apresentava incapacidade laboral.

(...)

É de rigor, nesse contexto, o reconhecimento de que a parte autora teve, em
momento pretérito, incapacidade TEMPORÁRIA para o trabalho.

Logo, estando presentes todos os requisitos, mas se tratando de incapacidade
apenas TEMPORÁRIA, a parte autora faz jus à fruição do AUXÍLIO-DOENÇA,
mas não a conversão em aposentadoria por invalidez.

Fixo a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento
(DER) porque, nessa última data, de acordo com a fundamentação anterior, a
parte autora reunia todos os requisitos - inclusive aquele concernente à
incapacidade - para a obtenção do benefício pretendido, revelando-se,
portanto, ilegal o ato administrativo que o indeferiu.

Fixo a Data de Cessação do Benefício (DCB) em 17/10/2018, porque, apesar de
laudo de médico assistente indicar a necessidade de afastamento laboral por
tempo indeterminado, o perito judicial asseverou, com segurança, que não
havia incapacidade para o trabalho em 18/10/2018 [Evento (23)]."

VOTO

A decisão proferida pelo magistrado a quo foi impugnada por ambas as partes.

Requer o réu a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, alegando ter
sido indevida a concessão do benefício de auxílio-doença, uma vez que a perícia médica
judicial concluiu pela plena capacidade laborativa da autora.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora juntou diversos laudos particulares
atestando sua incapacidade laborativa à época do requerimento administrativo, de modo que o
magistrado a quo decidiu pelo pagamento do benefício à ora recorrida em período remoto,
tendo em vista a existência de  incapacidade laborativa em momento pretérito ao momento da
perícia judicial, não havendo concessão do benefício por incapacidade atual, motivo pelo qual
não merece provimento o recurso do réu.
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Tampouco prospera a alegação de que a r. decisão afastou o laudo médico pericial, uma vez
que a própria DCB foi fixada com base na conclusão do médico perito pela aptidão da
demandante na data do exame pericial.

Já a autora sustenta a necessidade da manutenção do benefício de auxílio-doença e sua
posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é
concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias.
Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos
termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso, a perícia médica judicial atestou a capacidade laborativa da demandante na data do
exame pericial, de modo que resta evidente o caráter temporário da incapacidade atestada nos
laudos particulares, pelo que a autora faz jus ao benefício de auxílio-doença relativo ao
período em que se encontrou incapacitada.

Não tendo sido constatada incapacidade permanente, visto que a autora encontra-se
atualmente apta para trabalhar, não há que se falar em prorrogação do benefício, ou de sua em
conversão para aposentadoria por invalidez.

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

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.

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

Voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe provimento.

Voto por conhecer do recurso da autora e negar-lhe provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000335864v8 e do código CRC 5769390f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000764-96.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GILDA MARIA DOS ANJOS SOBRINHO (AUTOR)
ADVOGADO: LUCIA HELENA DE CASTRO RIBEIRO SILVA DOS SANTOS (OAB ES026950)
ADVOGADO: CLAUSNER SILVA DOS SANTOS (OAB ES014839)
ADVOGADO: KLINSMAN DE CASTRO RIBEIRO SILVA DOS SANTOS (OAB ES023394)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso da autora e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376453v2 e do código CRC 1f273f01.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5014373-58.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRENTE: ANARLY MONTEIRO SCHMIDEL (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de auxílio-doença desde a DER (28.03.2018) e
sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo pericial aos autos,
alegando ser portadora de síndrome do túnel do carpo, tenossinovite dos flexores da mão
direita e epicondilite lateral do cotovelo direito.

Sentença (evento 41, sentença 1): julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o
benefício de auxílio-doença, haja vista que o laudo médico pericial atestou incapacidade
temporária em momento pretérito à data da perícia. Fixou a DIB na DER, 28/03/2018, e a
DCB na data da perícia judicial, 03/05/2019, quando foi atestada a recuperação da capacidade
laboral.

Razões da recorrente – autora (evento 46, recurso inominado 1): alega preliminar de
cerceamento de defesa, com o fundamento de que o juiz a quo não considerou a impugnação
feita à perícia judicial, que examinou a autora como sendo auxiliar administrativa, ofício que
a demandante não exerce mais. No mérito, a autora pede a conversão do benefício de auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez, alegando possuir incapacidade total e permanente.

Razões do recorrente – INSS (evento 48, recurso inominado 1): o réu requer a
improcedência do pedido da autora, alegando que a mesma não possuía qualidade de segurada
à época do requerimento administrativo. Alternativamente, o recorrente pleiteia a alteração da
DCB, visando o afastamento da condenação entre 15/06/2018 e 03/05/2019, visto que a
incapacidade atestada pelo perito judicial perdurou entre 14/04/2018 e 14/06/2018.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual (evento 1, petição 1): dona de casa.

 b) Idade atual (evento 1, identidade 4): 62 anos.

c) CNIS: (Evento 56, cadastro nacional de informações sociais 1)

d) Laudos/exames médicos particulares:

(Evento 1, laudo 13, fls. 1-6): laudo médicos datados de 21/03/2018, 23/03/2018 e 28/03/2018
atestando síndrome de túnel do carpo, tendossinovite dos flexores e epincondilites no
cotovelo.
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(Evento 1, laudo 13, fl. 8): notificação de alta pós procedimento cirúrgico datada de
14/04/2018.

(Evento 1, laudo 13, fl. 12): laudo médico datado de 14/08/2018 solicitando afastamento do
trabalho por 4 meses devido a pós operatório de cirurgia na mão direita.

e) Laudos SABI:

(Evento 5, relação de salários contribuição 1, fl. 1): laudo datado de 17/04/2018 atestando
existência de incapacidade laborativa.

(Evento 5, relação de salários contribuição 1, fl. 2): laudo datado de 21/08/2018 atestando
inexistência de incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder o auxílio-
doença desde 28/3/2018 com sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/622.519.247-0,
formulado em 28/3/2018, foi indeferido porque o INSS não constatou  a
qualidade de segurado (evento 2, INFBEN3).

A perícia médica administrativa realizada em 17/4/2018 reconheceu a
existência de incapacidade temporária com base no diagnóstico de
mononeuropatias dos membros superiores (CID-10 G56), fixando a data de
início da doença e da incapacidade em 23/3/2018 e a data de cessação do
benefício em 30/5/2018 (evento 5, RSC1).

O último vínculo empregatício da autora findou-se em 31/7/2015. Após essa
data, a autora recolheu uma contribuição previdenciária referente à
competência de maio/2016, na condição de contribuinte individual de baixa
renda. Não há registro de novo vínculo de emprego ou recolhimento de
contribuição previdenciária posterior (evento 2_CNIS2).

A autora normalmente perderia a qualidade de segurado em 16/7/2017 (art. 15,
§ 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

No entanto, o prazo de 12 meses para manutenção da qualidade de segurado
pode ser prorrogado por mais 12 meses (podendo, então, chegar a 24) se,
depois da última contribuição para a previdência social, o segurado ficar
desempregado (art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91).
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A norma legal literalmente exige que a situação de desempregado seja
comprovada pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social. Depois da rescisão do último vínculo de emprego,
a autora recebeu seguro-desemprego (evento 11). 

Desse modo, em princípio, a autora perdeu a qualidade de segurada em
16/7/2018. Na data de início da incapacidade fixada pela perícia
administrativa, em 23/3/2018, a autora era segurada da Previdência Social.

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou  pós-
operatório de síndrome do túnel do carpo, em 14/4/2018 (quesito 3, evento 30).
Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de
auxiliar administrativo (quesitos 6-7). Esclareceu que a autora esteve
incapacitada para o trabalho pelo período de 60 dias, após 14/4/2018 (quesito
12). Concluiu que não há incapacidade atual para o trabalho (quesito 13).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 22).

A autora impugnou o laudo pericial (evento 38). (...)

Ocorre que o perito negou a existência de limitações funcionais. O perito
relatou que o pós-operatório da síndrome do túnel do carpo ocorreu sem
complicações. Não há motivos para supor que a autora não possa exercer a
atividade como preparadora de marmitas autônoma. (...)

O perito examinou a autora em 3/5/2019 (evento 21) e esclareceu que a autora
a autora esteve incapacitada para o trabalho pelo período de 60 dias, após
14/4/2018 (quesito 10). Ou seja, o perito confirmou a incapacidade da autora
para o trabalho até 14/6/2018. 

O laudo datado de 14/8/2018 relatou epicondilite lateral no cotovelo direito,
tenossinovite dos flexores e síndrome do túnel do carpo. Relatou pós-operatório
de cirurgia de neuropatia do nervo mediano e realizou infiltração no cotovelo
direito e sugeriu afastamento pelo período de quatro meses (evento 1,
LAUDO13).

A recuperação da autora para o trabalho só foi confirmada no dia do exame
pericial.

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/622.519.247-0 desde o
requerimento administrativo, em 28/3/2018, até a data do exame pericial. Não
tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho.

A autora tem direito aos proventos do auxílio-doença NB 31/622.519.247-0 
retroativos ao período de 28/3/2018 a 3/5/2019."
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VOTO

A decisão proferida pelo magistrado a quo foi impugnada por ambas as partes.

Preliminarmente, a autora alega cerceamento de defesa, uma vez que a r. sentença não
considerou sua impugnação à perícia médica judicial, a qual enfrentou o fato de ter o perito
judicial examinado a demandante sob o ponto de vista de auxiliar administrativa, ofício que a
autora não exerce mais.

Compulsados os autos, verifica-se que a autora relatou três profissões diferentes ao longo do
processo, tendo se qualificado como dona de casa na petição inicial (EVENTO 1, PETIÇÃO
INICIAL 1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS, ITEM 1.1), auxiliar administrativa na
perícia judicial (EVENTO 30, LAUDO 1. QUESITOS DO JUÍZO, ITEM 6) e autônoma
(preparadora e vendedora de marmitas) em um dos laudos SABI (EVENTO 1, LAUDO 16, fl.
2) e no recurso. Sendo assim, não parece razoável atribuir ao perito judicial qualquer falha,
quando a imprecisão decorreu da conduta da própria autora ao descrever sua atividade
habitual.

Por outro lado, mesmo considerando a atividade que a autora alega exercer atualmente
(preparadora e vendedora de marmitas), verifica-se que a mesma não consiste em atividade de
sobrecarga ou que demande grande esforço, pelo que, de todo modo, não anula a conclusão de
que atualmente a autora se encontra apta para suas atividades laborais.

Diante do exposto, afasto a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que está claro que a
prova pericial, bem como os demais elementos constantes dos autos foram suficientes para
elucidar as questões que ainda não estavam claras para o julgador no que diz respeito à
incapacidade da segurada.

Da mesma forma, não prospera a alegação de nulidade da sentença, pois, para que a sentença
seja anulada sob esta alegação, deve-se questionar acerca da precariedade da perícia realizada
e da essencialidade da nova perícia para apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que não é o caso dos autos, tendo em
vista que a prova produzida por médico especialista encontra-se suficientemente
fundamentada para convencimento do juízo, pois apresentou esclarecimentos satisfatórios
sobre o quadro clínico da segurada.

No mérito, a autora alega possuir incapacidade total e permanente para o trabalho, pleiteando
a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da juntada
do laudo pericial aos autos.

O auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, e é
concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias.
Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos
termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:
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“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo a esse ou àquele benefício,
respectivamente.

No caso, a perícia médica judicial atestou incapacidade temporária para o labor, decorrente
de processo cirúrgico ao qual a autora se submeteu, que se deu em momento anterior à data da
perícia, na qual se encontrava apta (EVENTO 30, LAUDO 1). 

No entanto, superado o requisito da incapacidade, verifica-se que não restou preenchido o
requisito da qualidade de segurado, razão pela qual a autora não faz jus a qualquer benefício,
conforme fundamentação a seguir.

Nesse mesmo sentido, o réu sustenta que a demandante não possuía qualidade de segurado
quando requereu o benefício.

A esse respeito, estabelece o inciso II do artigo 15 da lei 8.213/1991:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que
deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou
estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

E, ainda, o § 2º do mesmo dispositivo:

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para
o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro
no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
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Conforme consta no CNIS, a autora contribuiu até 31/07/2015 como empregada, de
01/02/2015 a 31/10/2015 como contribuinte individual, e de 01/05/2016 a 31/05/2016,
novamente como contribuinte individual (EVENTO 56, Cadastro Nacional De Informações
Sociais 1). 

Observa-se, ainda, que a autora recebeu seguro-desemprego entre 14/09/2015 a 12/11/2015
(EVENTO 11, Extrato 1), tendo a segurada retornado a contribuir em maio de 2016, de modo
que não cabe prorrogação do período de graça que se deu após a última contribuição,
referente ao mês de maio de 2016, que foi paga em 02/06/2016 (evento 5, RSC1), visto que a
autora voltou a contribuir após a situação de desemprego, não havendo comprovação do
desemprego após esta última contribuição.

Portanto, o prazo para manutenção da qualidade de segurado que se aplica, nesse caso, é
somente o disposto no inciso II do dispositivo supracitado, não sendo devida a aplicação do §
2º, pelo que concluo que a autora perdeu a qualidade de segurado em 16/07/2017.

Diante do exposto, merece acolhimento o pedido do INSS para reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido da autora, visto que, à época do requerimento administrativo
(28/03/2018), a autora havia perdido a qualidade de segurado.

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

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

Voto por conhecer do recurso da autora e negar-lhe provimento.

Voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe provimento, para julgar improcedente o
pedido da autora.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000333314v24 e do código CRC bdaf4ced.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5014373-58.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANARLY MONTEIRO SCHMIDEL (AUTOR)
ADVOGADO: JADER NOGUEIRA (OAB ES004048)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido da autora, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375745v2 e do código CRC c1b7873c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5001852-66.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO CARLOS TEOTONIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença a partir de
02/08/2018, bem como o pagamento retroativo dos períodos compreendidos entre 25/07/2014
a 19/09/2014 e 08/12/2016 a 08/03/2017 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 33): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 40): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares e sua
função habitual ser incompatível com os problemas de saúde apresentados. Aduz, ainda, que o
julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar outros elementos probatórios,
como, justamente, os laudos particulares. Requer o restabelecimento do auxílio-doença e o
pagamento dos valores retroativos referentes aos períodos de 25/07/2014 a 19/09/2014 e
08/12/2016 a 08/03/2017.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: eletricista de manutenção (qualificação inicial);

b) idade atual: 57 anos (evento 1, Anexo 2);

c) grau de escolaridade: ensino médio incompleto (evento 40, Recurso
Inominado);

d) laudos e exames médicos: laudos particulares (ev1 e 16) 

* (evento 1, Anexo 2) - 23/08/2018 - Laudo Médico - pós-operatório de cirurgia
na mão esquerda para cura de tenossinovite digital do 1 QD. DIC M 65.3.

(evento 1, Anexo 3) 

* 06/09/2018 - atesta a doença e sugere afastamento do trabalho por três meses;

* 17/05/2018 - paciente em pós-operatório de cirurgia no polegar direito para
cura de tenossinovite digital estenosante recidivada. Solicita avaliação médico
pericial de capacidade laborativa;

* 05/01/2017 - atesta a doença;
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* 17/05/2017 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por quatro
meses;

* 30/03/2017 - atesta a doença;

* 07/09/2017 - pós-operatório de cirurgia na mão direita para cura de
tenossinovite digital. Solicita afastamento do trabalho por quatro meses;

* 09/03/2017 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por tempo
indeterminado;

* 05/05/2016 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por tempo
indeterminado;

* 12/12/2015 - laudo da DPU - atesta a doença, a limitação para o exercício de
suas atividades laborais com início em 2011;

* 12/12/2015 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por três meses;

* 05/10/2015 - atesta a doença e perda funcional de 50%;

* 22/09/2015 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por
dois meses;

* 25/07/2015 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por quatro
meses;

* 20/09/2014 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por três meses;

* 08/09/2014 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por três meses;

* 26/06/2014 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por
quatro meses;

* 05/06/2014 -atesta a a realização de cirurgia e solicita afastamento do trabalho
por quatro meses;

* 10/04/2014 - atesta a realização de cirurgia e solicita afastamento do trabalho
por três meses;

* 27/02/2014 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por três meses;

* 05/11/2013 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por três meses;

* 01/10/2013 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por seis meses;

* 20/08/2013 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por três meses;
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* 03/05/2013 - atesta a doença e solicita afastamento do trabalho por quatro
meses;

* 26/03/2013 - atesta a realização de cirurgia e solicita afastamento do trabalho
por seis meses;

e) laudo SABI (evento 15, Outros 2)

* 20/07/2006, 04/10/2006 - existe incapacidade laborativa;

* 28/12/2006, 19/01/2007, 28/02/2007, 23/04/2007, 16/05/2007, 19/06/2007,
22/10/2007  - não existe incapacidade laborativa;

* 20/05/2010 - existe incapacidade laborativa;

* 18/01/2012, 13/02/2012, 20/03/2012, 19/04/2012, 30/05/2012, 11/07/2012,
19/07/2012, 04/12/2012 - não existe incapacidade laborativa;

* 23/01/2013, 19/04/2013, 29/05/2013, 17/06/2013 -  existe incapacidade
laborativa;

* 23/08/2013, 04/10/2013, 17/10/2013, 20/12/2013 - não existe incapacidade
laborativa;

* 14/04/2014 - existe incapacidade laborativa;

* 24/07/2014, 12/09/2014 - não existe incapacidade laborativa;

* 10/10/2014, 07/01/2015, 17/04/2015, 27/07/2015, 14/09/2015 , 18/12/2015,
05/04/2016  - existe incapacidade laborativa;

* 23/05/2016 - existiu incapacidade laborativa;

* 01/08/2016, 14/10/2016 - existe incapacidade laborativa;

* 11/01/2017 - não existe incapacidade laborativa;

* 16/03/2017, 24/05/2017, 08/09/2017, 12/12/2017, 10/01/2018, 09/02/2018,
18/05/2018 - existe incapacidade laborativa;

* 29/08/2018 - não existe incapacidade laborativa;

* 25/09/2018, 22/11/2018 - existe incapacidade laborativa;

* 09/01/2019 - não existe incapacidade laborativa;

* 15/02/2019 - existe incapacidade laborativa;
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A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“Com efeito, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o
acervo probatório coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento
capaz de infirmar o atestado pelo médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de
comprovar que as patologias geram a incapacidade do requerente para o
trabalho.

Mesmo diante da divergência entre os atestados médicos apresentados pela
parte autora e a prova pericial, não há no presente caso qualquer vício capaz
de invalidar o laudo pericial.

(...)

Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa da
parte autora, sua pretensão não encontra amparo na legislação pátria, sendo a
improcedência do pleito autoral medida que se impõe".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.
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No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho, perícias médicas,
medicina de família e comunidade e medicina hiperbárica) nomeado(a) para a perícia judicial
realizada em 15/01/2019 (evento 10, Laudo 1), foi de que a parte autora possui capacidade
para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de Síndrome do túnel do carpo (G56.0) e
diversas cirurgias em ambas as mãostendo dito o seguinte: “Os testes periciais
provocativos foram normais, os movimentos das mãos e sua força estão preservados, no
entanto, do ponto de vista médico ocupacional, mesmo não havendo limitação, considerando
a predisposição individual à uma cicatrização hipertrófica e o grande números de cirurgias
que o autor já foi submetido, o prazo de 04 meses após o procedimento cirúrgico de
08/11/2018 é muito razoável e deveria ser respeitado".

O recorrente recebeu o auxílio-doença recentemente, após a DCB de 02/08/2018, nos
períodos compreendidos entre 23/08/2018 a 31/10/2018, 08/11/2018 a 09/01/2019 e
07/02/2019 a 07/05/2019. 

Em relação a última cessação em 07/05/2019, o recorrente poderá discutir a manutenção
do estado incapacitante em outra demanda. Assim, o objeto do recurso se restringe aos
períodos em que não houve o pagamento do benefício, ou seja, de 25/07/2014 a 19/09/2014,
de 08/12/2016 a 08/03/2017, de 03/08/2018 a 22/08/2018, de 01/11/2018 a  07/11/2018 e de
10/01/2019 a 06/02/2019. 

Inicialmente, verifico que o recorrente vem recebendo o benefício de auxílio doença de forma
intermitente desde 2013, tendo em vista que possui um histórico de vários procedimentos
cirúrgicos, em razão de diversos problemas em ambas as mãos, conforme demonstram
os documentos médicos juntados no evento 1, anexo 2 e 3.

Pelo CNIS juntado no evento 23, é possível observar que o recorrente não contribuiu mais ao
RGPS desde o início das cirurgias em 2013. 

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos (evento 1, anexo 2 e 3), datados
desde 2013, demonstram  a existência das doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao
longo dos anos para os problemas de saúde referidos, convindo anotar que todos atestam a
incapacidade para o trabalho e a realização dos procedimentos cirúrgicos.

O perito judicial afirmou que deveria ser observado um prazo mínimo de 4 meses de
convalescença, após o procedimento cirúrgico de 08/11/2018, tendo em vista a predisposição
individual a uma cicatrização hipertrófica e o grande número de cirurgias que o autor já foi
submetido. 

No entanto, o benefício concedido pelo INSS em 08/11/2018 foi cessado em 09/01/2019, dois
meses após o seu início, sendo que foi concedido outro em 07/02/2019, menos de um mês
antes da mencionada cessação, o que confirma o conclusão do perito de que o recorrente
necessitava de um prazo maior para recuperação. 
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O mesmo padrão de recebimento de benefício pode ser verificado nos períodos de 09/03/2017
a 02/08/2018, 23/08/2018 a 31/10/2018 e 08/11/2018 a 09/01/2019, quando o INSS
concedia novo benefício alguns dias depois da cessação do anterior, o que ratifica a ausência
de capacidade laboral nos períodos mencionados.  

Desta forma, concluo que nos períodos de 25/07/2014 a 19/09/2014, de 08/12/2016 a
08/03/2017, de 03/08/2018 a 22/08/2018, de 01/11/2018 a  07/11/2018 e de 10/01/2019 a
06/02/2019, não houve o restabelecimento da saúde da parte autora, a qual
estava incapacitada para exercer plenamente as suas atividades laborais, tendo em vista
que ficou comprovada a existência de limitação funcional.

Sem custas judiciais. Sem condenação em verba honorária.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e  dar-lhe parcial provimento, para
julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o INSS a pagar o benefício de
auxílio doença nos períodos de 25/07/2014 a 19/09/2014, 08/12/2016 a 08/03/2017,
03/08/2018 a 22/08/2018, 01/11/2018 a 07/11/2018 e 10/01/2019 a 06/02/2019, devendo ser
acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora
desde a citação, nos termos do manual de cálculo da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000311870v28 e do código CRC 22e029ba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001852-66.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO CARLOS TEOTONIO (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento, para julgar parcialmente procedente o pedido e
condenar o INSS a pagar o benefício de auxílio doença nos períodos de 25/07/2014 a
19/09/2014, 08/12/2016 a 08/03/2017, 03/08/2018 a 22/08/2018, 01/11/2018 a 07/11/2018 e
10/01/2019 a 06/02/2019, devendo ser acrescido de correção monetária desde o vencimento
de cada parcela e juros de mora desde a citação, nos termos do manual de cálculo da Justiça
Federal, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375751v2 e do código CRC d06bbf91.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5002313-50.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JONAS DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício de auxílio-doença e/ou
conversão em aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, em
22/06/2018 (evento 1, Petição Inicial 1; Carta de Indeferimento 6).

Sentença (evento 40): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
com fundamento na perícia judicial que identificou incapacidade total e temporária, para
restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença (NB 6168159138), desde a
cessação indevida, somente podendo ser cessado após a constatação da plena capacidade por
perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou após a conclusão do
procedimento de reabilitação.

Razões da parte recorrente - INSS (evento 48): diz, no mérito, que a sentença
deve ser reformada, para o fim de fixar a DCB conforme o prazo estimado pelo perito judicial
para a recuperação do autor ou, na hipótese de ser entendido que não há prazo estimado, a
fixação da DCB no prazo de 120 dias, conforme disposição expressa dos parágrafos 8º e 9º do
art. 60 da Lei nº 8.213/91.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: mecânico industrial (evento 1, Petição Inicial 1);

b) idade atual: 48 anos (evento 1, Cpf 3);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Laudo 4) 

* 04/11/2016 - exame atesta linfonodo supraclavicular esquerdo e linfoma
Hodgkin;

* 20/08/2018 - Laudo médico atesta paciente sintomático para a patologia
classificada como linfoma não-Hodgkin difuso, grandes células (difuso). Encontra-se em
tratamento oncológico.

* 04/09/2018 - Laudo médico atesta que a doença teve início em 04/11/2016 e o
início do tratamento em 24/11/2016;

(evento 1, Laudo 5) 
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* 18/06/2018 - atesta que o paciente foi submetido a transplante autológico para
linfoma não Hodgkin, em 30/11/2017;

* 24/11/2016 - Receituário atesta que o pacinete encontra-se internado devido a
linfoma não Hodgkin e deve permanecer afastado de suas atividades por tempo
indeterminado.

d) laudo SABI (evento 8, Relação de Salários de Contribuição 1)

*16/01/2017, 31/08/2017, 05/01/2018  - existe incapacidade laborativa;

* 10/07/2018 - não existe incapacidade laborativa;

* 16/01/2017, 31/08/2017, 05/01/2018 - existe incapacidade laborativa;

* 10/07/2018 - não existe incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte
fundamentação na parte que interessa ao julgamento do feito:

"Assim, produzida prova pericial, a médica designada para o ato apurou que a
parte autora é portadora de linfoma não-hodgkin, que a incapacita de
forma total e temporária para o exercício de suas atividades laborativas
habituais desde 24/11/2016.

A perita judicial, após constatar a incapacidade temporária da parte autora
para o labor, afirmou que o prazo para tratamento é indeterminado.

(...)

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do
pedido de prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora
por perícia administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do
art. 62; cabendo ao INSS a convocação do segurado no momento que entender
oportuno.

Por fim, deixo de acolher o pleito atinente à aposentadoria por invalidez,
porquanto ausente um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a
incapacidade laboral de caráter permanente".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
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nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 28/03/2019 (evento 29, Laudo 1), foi de que a
parte autora possui incapacidade total e temporária, com provável  início em 24/11/2016,
em virtude de apresentar C83.3 – Linfoma não-Hodgkin difuso, grandes células (difuso) e
C85.1 - Linfoma de células B, não especificado, tendo dito o seguinte: “Apoiada nos
documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que o autor é portador de
linfoma Não-Hodgkin. Apresenta alterações importantes ao exame físico/ mental e aos
documentos médicos. Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a autora possui
incapacidade total de forma temporária". O perito relatou que o periciado já fez tratamento
para a sua doença e atestou como indeterminado o tempo de recuperação do periciado. 

Verifico (evento 17, Outros 1) que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-
doença no período compreendido entre 09/12/2016 a 10/07/2018, o qual foi cessado por
ausência de incapacidade laborativa.

Constato  que a incapacidade da parte autora, conforme o laudo médico
pericial, é total e temporária, e sendo assim,  faz jus ao restabelecimento do benefício de
auxílio-doença conforme determinado na sentença a quo.

Quanto a fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU
fixou entendimento nos seguintes termos:
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"Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação
do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma
Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de
auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de
Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de
revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para
avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na
Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária,
nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer
caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica."

O perito não estimou o prazo provável de recuperação da parte, desta forma,
fixo a DCB em 120 dias a contar da data da Sessão de Julgamento, nos termos do art. 60, § §
8º e 9º da Lei 8.213/91.

O autor deve ficar ciente de que, caso se considere incapacitado para o trabalho
na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação requerer a
prorrogação do benefício.

Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, em consonância com o Enunciado nº 99 do FONAJEF.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial
provimento para fixar a DCB em 120 dias a contar da data da Sessão de Julgamento, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000328762v10 e do código CRC bcdca79e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5002313-50.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JONAS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: BERNARD PEREIRA ALMEIDA (OAB ES016398)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento para fixar a DCB em 120 dias a contar da data da Sessão
de Julgamento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375757v2 e do código CRC 4113488f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 493

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 441/475

5000704-95.2019.4.02.5002 500000321271 .V28 JES10867© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5000704-95.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: EDERSON PASSOS CHIECON (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-
doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 04/09/2018 (evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 60): julgou procedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial que identificou incapacidade total e temporária, para
restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença (NB 6012025673), desde a
cessação indevida, somente podendo ser cessado após a constatação da plena capacidade por
perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou após a conclusão do
procedimento de reabilitação.

Razões da parte recorrente - INSS (evento 67): diz, no mérito, que a sentença
deve ser reformada, pois a parte autora já foi reabilitada e a perícia médica foi feita com base
em profissão distinta daquela para a qual o segurado foi reabilitado. Requer a total
improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a fixação da DCB conforme o prazo
estimado pelo perito judicial para a recuperação do autor ou, na hipótese de ser entendido que
não há prazo estimado, a fixação da DCB no prazo de 120 dias, conforme disposição expressa
dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: serrador (alegada no laudo pericial), contudo no laudo
médico pericial do INSS consta a reabilitação na área de departamento pessoal, informática
básica e manutenção de computador em 06/2018 (evento 22, Laudo 1, fl.17);

b) idade atual: 38 anos (evento 1, Identidade 3);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Laudo 4) 

* ASO - 10/09/2018 - Exame de retorno ao trabalho: Inapto (empresa: GAP
STONE MÁRMORES E GRANITOS LTDA);

*11/10/2018 - atesta a doença, o tratamento realizado e o encaminhamento para
transplante de fígado;

* 21/03/2013 - atesta a doença;
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* 02/05/2018 - atesta a doença, o tratamento realizado e que deve permanecer
em repouso por tempo indeterminado;

* 13/06/2013 - atesta a doença, o tratamento realizado e que não apresenta
condições para o trabalho;

* 18/09/2013 - atesta a doença, o tratamento realizado e que não apresenta
condições para o trabalho;

* 02/06/2014 - solicitação de internação por motivo de cirrose hepática com
hemorragia digestiva;

* 12/06/2018 - Laudo médico - atesta a doença;

* 21/02/2019 - Laudo médico - atesta a doença e sugere a não realização de
atividades laborais com esforços físicos.

d) laudo SABI (evento 17, Outros 1).

*05/11/2008, 01/04/2013, 01/10/2013, 04/02/2014, 12/06/2014, 20/11/2014,
13/02/2015, 24/06/2015, 31/08/2015, 28/09/2015, 16/05/2016, 24/11/2016, 05/07/2017,
02/08/2017, 12/03/2018, 24/07/2018  - existe incapacidade laborativa;

* 04/09/2018 - existiu incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

"Assim, produzida prova pericial, a médica designada para o ato apurou que a
parte autora é portadora de cirrose, anemia e hérnia umbilical, que a
incapacita de forma total e temporária para o exercício de suas atividades
laborativas habituais desde 13/03/2013.

A perita judicial, após constatar a incapacidade temporária da parte autora
para o labor, afirmou que o prazo para tratamento é indeterminado".

(...)

 

"Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada
sua data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.
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Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições
previdenciárias no período compreendido entre 02/2010 e 03/2013, restando
comprovado o atendimento aos supracitados requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença n.º 6012025673
desde a cessação indevida".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 28/03/2019 (evento 49, Laudo 1), foi de que a
parte autora possui incapacidade total e temporária, com início em 13/03/2013, para a
atividade de serrador, pois é  portador de K74 – Fibrose hepática, K76 – Degeneração
gordurosa do fígado não classificada em outra parte  e K70.3 - Cirrose hepática alcoólica,
tendo dito o seguinte: “Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível
concluir que o autor é portador de cirrose, anemia e hérnia umbilical. Apresenta alterações
importantes ao exame físico \ mental e aos documentos médicos. Conforme avaliação
pericial atual fora concluído que a autora possui incapacidade total de forma temporária".
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Aduz a parte recorrente (INSS) que a parte autora já foi reabilitada e a perícia
médica foi feita com base em profissão distinta daquela para a qual o segurado foi
reabilitado. 

O laudo SABI de 04/09/2018 (evento 17, Outros 1, fl.27) informou que o
recorrido exercia a atividade laboral de serrador de pedras e que possui o segundo grau
completo.  Relata que concluiu os cursos de departamento pessoal, informática básica e
manutenção de computador, em 06/2018 e que apresenta condições de retorno ao trabalho
nas funções para as quais foi reabilitado.

Verifico (evento 17, Outros 1) que o autor recebeu o benefício de auxílio-
doença, nos períodos compreendidos entre: 02/02/2001 a 31/03/2001, 27/10/2008 a
12/01/2009 e de 28/03/2013 a 04/09/2018, sendo que este último foi cessado após a parte ter
concluído o programa de reabilitação profissional para o exercício de novas funções. 

Quanto ao presente caso, a lei 8.213/91, em seu artigo 62, faz a seguinte
delimitação:

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para
o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.     

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.  

Assim, o auxílio-doença só é devido até que haja a reabilitação para o
desempenho de outra atividade laboral. Vê-se com isso que a obrigação legal foi observada
pela autarquia federal, eis que já fornecida a reabilitação à parte autora, a qual, de forma
genérica, deve lhe qualificar ao mercado de trabalho. Por fim, o Decreto nº 3.048/99:

Art. 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto
Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função para a qual o
reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual
se julgue capacitado.

§ 1º Não constitui obrigação da previdência social a manutenção do segurado
no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o
processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a que se refere o caput.

No entanto, apesar do recorrido ter sido reabilitado para novas funções, a sua
incapacidade, conforme o laudo médico pericial, é total, e sendo assim,  inclui a sua atividade
habitual como serralheiro, bem como as novas funções para as quais foi reabilitado. 

Desta forma, diante da incapacidade total e temporária, concluo que a parte
autora faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
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Quanto à DCB, o perito não estimou o prazo provável de recuperação da parte,
assim, fixo-a em 120 dias a contar da data da Sessão de Julgamento, nos termos do art. 60, §
§ 8º e 9º da Lei 8.213/91.

O autor deve ficar ciente de que, caso se considere incapacitado para o trabalho
na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação requerer a
prorrogação do benefício.

Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, em consonância com o Enunciado nº 99 do FONAJEF.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial
provimento para fixar a DCB em 120 dias a contar da data da Sessão de Julgamento, nos
termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000321271v28 e do código CRC 8769982e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000704-95.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: EDERSON PASSOS CHIECON (AUTOR)
ADVOGADO: NINA MARIA MOURA (OAB ES019443)
ADVOGADO: MARIANA DOS SANTOS PAULINI (OAB ES019446)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento para fixar a DCB em 120 dias a contar da data da Sessão
de Julgamento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375759v2 e do código CRC 0a81b4b1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001082-82.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSIMERY DAS GRACAS CARDOSO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando o restabelecimento de auxílio-doença a partir da data da
cessação (27/08/2018) e conversão em aposentadoria por invalidez, em razão da incapacidade
da autora para realização de suas atividades habituais. A autora é trabalhadora rural e
apresenta severas sequelas ortopédicas decorrentes da queda de motocicleta que sofreu em
junho de 2004.

Sentença (evento 20, sentença 1):  julgou improcedente o pedido da autora com base na
perícia médica judicial, a qual atestou inexistência de incapacidade laborativa.

Razões da recorrente (autora) – (evento 25, recurso inominado 1): Requer a reforma da r.
sentença, para condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de auxílio-doença com conversão
em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o benefício de auxílio-acidente.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual (evento 1): lavradora.

b) Idade atual (evento 1): 39 anos.

c) CNIS: (Evento 9, contestação 4)

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 6): laudo médico datado de 16/08/2018 atestou que a paciente sofreu
acidente de moto há cerca de 13 anos com fratura de fêmur distal direito tratada
cirurgicamente, a qual evoluiu com osteomielite, tratada com limpeza mecânica e antibiótico,
a qual evoluiu, com perda de flexão do joelho direito. (CID 10 M24.6) Analisou radiografia
de joelho direito datada de 10/08/2018 (evento 1, exame médico 8) identificando artrose de
joelho direito e sequela de fratura de fêmur distal direito. Considerou a paciente incapaz para
atividade com esforço físico ou atividade de movimentos repetitivos ou carga.

*(Evento 1, outros 7): perícia médica datada de 01/12/2011 referente ao processo nº
2011.50.52.000616-6 que atestou incapacidade definitiva da autora para sua atividade habitual
e limitação parcial, podendo ser reabilitada para outra função.

*(Evento 1, exame médico 8): Raio X Joelho Direito, em 10/08/2018. Controle de sequela de
fratura antiga em fêmur distal. Redução de espaços articulares femuro-tibial e medial.
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e) Laudos SABI:

*(Evento 9, contestação 5): laudos  médicos datados de 29/05/2006, 26/07/2006, 02/10/2014,
29/05/2006, 26/07/2006 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 08/11/2006 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

Laudos médicos datados de 12/12/2006 e 27/08/2018 atestando que existiu incapacidade
laborativa.

f) Escolaridade : ensino fundamental incompleto.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“O perito médico judicial diagnosticou sequela de fratura de fêmur direito,
osteomielite prévia e artrose (Evento 10, LAUDO1) e concluiu que ‘conforme
avaliação pericial atual fora concluído que mesmo a autora possuindo as
patologias descritas acima, não apresenta incapacidade para suas atividades
habituais de trabalhadora rural, pois não há alterações importantes ao exame
físico atual e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho,
nesse momento ou em data anterior a esta perícia, quando afastada, mas sem
receber benefício. Suas patologias mostram-se compensadas diante do
tratamento já realizado, tem mínimas limitações e, não há impedimentos. Pode
combinar o uso da medicação informada, com o labor, sem prejuízos. Dessa
forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução do autor, não será
sugerido seu afastamento do mercado de trabalho, sendo considerada APTA’.

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de
incapacidade que autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos
documentos suficientes capazes de infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho,
conclui-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não
fazendo jus a quaisquer dos benefícios por incapacidade pleiteados. Em que
pese a impugnação apresentada no Evento 15, OUT1, a perícia médica judicial,
submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional
imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em
relação aos documentos particulares juntados aos autos pelas partes, sendo
desnecessários novos esclarecimentos. (...)

Desta forma, inexistindo incapacidade laboral, não faz jus a parte autora ao
benefício previdenciário pleiteado na inicial.”

VOTO
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De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo a este ou àquele benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, a controvérsia cinge-se ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada
para o trabalho.

A recorrente pretende o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, o qual recebeu
durante o período de 23/10/2004 a 27/08/2018 (evento 9, contestação 4), em razão de sequelas
ortopédicas resultantes de um acidente de motocicleta que sofreu em junho de 2004.

Os laudos e exames médicos particulares acostados nos autos demonstram a existência de
sequelas derivadas do acidente sofrido, bem como o tratamento ao longo dos anos para
os problemas de saúde referidos. No entanto, os referidos documentos possuem data anterior à
data de cessação do benefício, não havendo nos autos prova de sua incapacidade para sua
atividade habitual após a DCB.

Ainda em sentido contrário a esta pretensão, a conclusão obtida pelo profissional médico na
perícia judicial realizada em 17/01/2019 (evento 10, laudo 1) foi de que a parte autora possui
capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer das moléstias relatadas, tendo
dito o seguinte: 
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“Conforme avaliação pericial atual fora concluído que mesmo a autora
possuindo as patologias descritas acima, não apresenta incapacidade para suas
atividades habituais de trabalhadora rural, pois não há alterações importantes
ao exame físico atual e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal
trabalho, nesse momento ou em data anterior a esta perícia, quando afastada,
mas sem receber benefício. Suas patologias mostram-se compensadas diante do
tratamento já realizado, tem mínimas limitações e, não há impedimentos. Pode
combinar o uso da medicação informada, com o labor, sem prejuízos. Dessa
forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução do autor, não será
sugerido seu afastamento do mercado de trabalho, sendo considerada APTA.”

Assim sendo, visto que não há provas de que a autora permanece incapacitada atualmente,
concluo que não há que se falar em cessação indevida do benefício de auxílio-doença, uma
vez que este possui caráter provisório, cujo recebimento está condicionado à persistência da
incapacidade.

Afasto, portanto, pelos mesmos fundamentos, o pedido de aposentadoria por invalidez. 

O auxílio-acidente, por sua vez, consiste em benefício cuja concessão independe da aferição
de incapacidade do segurado, estando condicionada apenas à diminuição da capacidade
laboral diante de sequela provocada pelo acidente sofrido.  É o que dispõe o art. 86 da Lei nº
8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia. 
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-
de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início
de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. 
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria. 
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de
aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade
do recebimento do auxílio-acidente
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade
entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ressalto que, excepcionalmente, não é a total incapacidade do segurado que aqui deve ser
aferida, mas sim a diminuição de sua capacidade laboral diante de sequela provocada pelo
acidente que sofrera, confirmada através do próprio laudo pericial, sendo, portanto,
perfeitamente aplicável diante desta situação o Princípio da Fungibilidade dos benefícios
previdenciários, a fim de que seja concedido ao recorrente o benefício Auxílio-Acidente. 
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O Princípio da Fungibilidade é aplicado aos benefícios previdenciários por incapacidade,
permitindo que o juiz conceda espécie de benefício diversa daquela requerida na petição
inicial, se os correspondentes requisitos legais tiverem sido preenchidos. Prevalece a
flexibilização do rigor científico por uma questão de política judiciária: não seria razoável
obrigar o segurado a ajuizar nova demanda para obter a concessão de outra espécie de
benefício previdenciário cujos requisitos tenham ficado demonstrados durante a instrução
processual. 

O núcleo do pedido deduzido na petição inicial é a concessão de benefício por incapacidade.
O auxílio-acidente, assim como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, constituem
espécies de benefícios previdenciários por incapacidade. Portanto, a aferição dos pressupostos
legais para concessão de auxílio-acidente em processo no qual o autor pede auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez não afronta o princípio da congruência entre pedido e sentença.
Face a relevância social da matéria, é lícito ao juiz adequar a hipótese fática ao dispositivo
legal pertinente à adequada espécie de benefício previdenciário. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu diversas vezes no sentido de que não configura
julgamento extra petita a concessão de auxílio-acidente quando o pedido formulado pelo
autor é o de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez: Sexta Turma, Rel. Min. Paulo
Gallotti, REsp 541.695, DJ de 01-03-2004; Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, REsp
267.652, DJ de 28-04-2003; Sexta Turma,Rel. Min. Hamilton Carvalhido, REsp 385.607, DJ
de 19-12-2002; Quinta Turma,Rel. Min. Gilson Dipp, REsp 226.958, DJ de 05-03-2001; STJ,
Sexta Turma,Rel. Min. Fernando Gonçalves, EDcl no REsp 197.794, DJ de 21-08-2000.

 No caso dos autos, a diminuição da capacidade laboral foi atestada pelo próprio perito
administrativo, conforme consta em suas considerações no laudo médico pericial (SABI)
datado de 27/08/2018 (evento 9, contestação 5, fl. 6):

“É POSSÍVEL CONCLUIR QUE EXISTE LIMITAÇÃO FUNCIONAL
PERMANENTE SEM INCAPACIDADE E SUGIRO AUXILIO ACIDENTE
NOVAMENTE QUADRO 6 LETRA G (g) redução em grau médio ou superior
dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou joelho, e/ou tíbiotársica.)”

O laudo particular datado em 16/08/2018 (evento 1, laudo 6), também atesta a existência de
limitação funcional por perda de flexão do joelho, em razão de sequela de fratura de fêmur
distal direito.

Diante do exposto, concluo que merece acolhimento o pedido de auxílio-acidente, visto que
restou comprovada a existência de limitação funcional em razão das sequelas do acidente, e a
devida redução da capacidade laborativa da segurada, considerando sua atividade habitual de
lavradora.

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 45 dias da intimação desta decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
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Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-
acidente, com DIB em 28/08/2018, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença e a pagar as
parcelas atrasadas, com juros desde a citação e correção monetária desde a vencimento de
cada parcela, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Tutela antecipada deferida.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000320923v15 e do código CRC d20a80a5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001082-82.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSIMERY DAS GRACAS CARDOSO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA REGINA COUTO ULIANA (OAB ES008817)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar parcialmente
procedente o pedido e condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, com DIB
em 28/08/2018, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença e a pagar as parcelas atrasadas,
com juros desde a citação e correção monetária desde a vencimento de cada parcela, nos
termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Tutela antecipada deferida, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375765v2 e do código CRC ff23303b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5015254-35.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARCIO JOSE DO ROSARIO PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-
doença (NB 31/624.774.695-8), a contar de 13/09/2018 (evento 1, petição inicial 1).   

Sentença (evento 27): julgou parcialmente procedente o pedido para condenar
o INSS a restabelecer o auxílio-doença (NB 31/624.774.695-8) desde a data do requerimento
administrativo, em 13/09/2018,  mantendo o pagamento do benefício até a conclusão do
programa de reabilitação profissional. Determinou que a aplicação de juros moratórios e
correção monetária devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente
sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09.

Razões da parte recorrente INSS (evento 34): diz, no mérito, que a sentença
deve ser parcialmente reformada para afastar a exigência de prévia submissão a processo de
reabilitação profissional para a cessação do benefício, possibilitando, assim, a realização de
perícia de elegibilidade pelo INSS e a cessação administrativa no caso da autarquia constatar
que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa
para sua atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo de
reabilitação profissional. Recorreu a autarquia federal pleiteando também que seja
determinada a aplicação do art.1º-F da Lei n.º 9.494/97 para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

 

"A perita confirmou que a incapacidade do autor para a atividade habitual é
definitiva, mas considerou viável a reabilitação profissional.

As condições pessoais ainda não permitem descartar de forma absoluta a
viabilidade da reabilitação profissional. O autor, nascido em 6/10/1981, tem
37 anos de idade. Essa idade não embaraça a reinserção no mercado de
trabalho. O grau de instrução do autor é de ensino médio incompleto (quesito
1, evento 13). 

A reabilitação profissional deve ser tentada. Por enquanto, o autor não tem
direito à aposentadoria por invalidez, apenas ao auxílio-doença. Tem direito a
receber o auxílio-doença ao menos até ser reabilitado para o exercício de outra
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atividade, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91.

(...)

O autor tem direito à concessão do auxílio-doença NB 31/624.774.695-8 desde
a data do requerimento administrativo, em 13/9/2018.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº
13.457/2017), “sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para
a duração do benefício”. Deixo de estipular a DCB, porque a incapacidade
para a atividade habitual é definitiva e porque o autor deverá ser submetido à
reabilitação profissional".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de dever ou não
ser obrigatório o encaminhamento da parte autora ao programa de reabilitação profissional,
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mantendo-se o pagamento do benefício previdenciário até a sua conclusão ou até a
constatação de que não há patologia incapacitante ou até a recuperação da saúde para a
função habitual ou para outra função.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 22/02/2019 (evento 13, Laudo 1), foi de que a
parte autora possui inaptidão para a profissão de motorista,  por apresentar
labirintopatia periférica deficitária a esquerda, podendo ser reabilitada para outra função
como auxiliar administrativo, porteiro, vigilante ou qualquer outra que se julgar apto, tendo
dito o seguinte: "No exame clinico mostra-se com alteração no equilíbrio o que torna inapto
para a atividade de motorista profissional. Devido o seu grau de instrução e pouca idade,
pode ser reabilitado para outras profissões".

Ficou claro que a incapacidade da parte autora se limitaria à atividade de
motorista profissional, em virtude de apresentar alteração no equilíbrio, sendo a reabilitação
profissional condizente com seu quadro de saúde e aspectos sociais, podendo exercer outra
ocupação que se julgar apto.

Destaco que a parte autora exerceu atividades laborais como empregado,  na
empresa GIORGI TRANSPORTES LTDA, no período compreendido entre 01/08/2011 a
05/04/2018, conforme o CNIS anexado aos autos (evento 2, Cadastro Nacional de
Informações Sociais 1). 

Quanto ao presente caso, a lei 8.213/91, em seu artigo 62, faz a seguinte
delimitação:

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para
o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.     

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.  

A reabilitação profissional deve ser concedida no caso de
incapacidade definitiva para a função habitual. E assim dispõe a Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às
pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação
profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em
que vive.

Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é
multidisciplinar, devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas
também os sociais e os pessoais. Sendo assim, não cabe ao Juízo determinar a reabilitação,
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mas sim o encaminhamento da parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, conforme fixado no tema n. 177, da Turma Nacional de
Uniformização, julgado em 21/02/2019.

Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora
esteja reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a
reabilitação profissional.

No entanto, deve ser ressalvada a possibilidade de mudanças das circunstâncias
fáticas que não foram observadas no laudo pericial, como um eventual restabelecimento
positivo de sua saúde. Assim, o INSS também poderá cessar o benefício caso constatada a
total recuperação da capacidade laborativa para a sua função habitual, em nova perícia a ser
realizada em sede administrativa.

Recorreu ainda o INSS pretendendo a reforma dos consectários, contudo,
entendo que o pedido restou sem efeito, tendo em vista que a sentença a quo já determinou
que a aplicação de juros moratórios e correção monetária devem ser calculados com base no
mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F
da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. 

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

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para
condenar o INSS a manter o pagamento do benefício de auxílio doença até a conclusão do
programa de reabilitação profissional, após a análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação, ou até a constatação de eventual restabelecimento da saúde da parte autora,
para a sua função habitual, em nova perícia a ser realizada em sede administrativa.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000335097v8 e do código CRC f423af14.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5015254-35.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARCIO JOSE DO ROSARIO PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB ES014608)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe provimento para condenar o INSS a manter o pagamento do benefício de
auxílio doença até a conclusão do programa de reabilitação profissional, após a análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação de eventual
restabelecimento da saúde da parte autora, para a sua função habitual, em nova perícia a ser
realizada em sede administrativa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375767v2 e do código CRC 14d56897.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5000515-48.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADEMAR BONDE FIALHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: a parte demandante pretende a concessão do benefício de  auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez a partir do primeiro requerimento administrativo, em
23/08/2016 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 45): julgou improcedente o pedido da parte autora, sob o
fundamento de que apresentou incapacidade, porém não havia cumprido o período de
carência necessário para a concessão do benefício, pois na DII (agosto/2016) contava com
apenas 10 contribuições previdenciárias, de 12 que lhe eram exigidas, de acordo com a MP
n.739, de 2016.

Razões da recorrente - parte autora (evento 51): alega que é cego, totalmente
incapaz de exercer qualquer atividade que lhe garanta a subsistência e avançada em
idade. Menciona que a sua patologia recebe tratamento especial da lei, pois é dispensada de
carência. Aduz que à época do segundo requerimento administrativo, em 10/03/2017, contava
com mais de 12 contribuições previdenciárias, preenchia o requisito de carência e fazia jus ao
benefício pretendido.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: pedreiro (evento 1, Petição Inicial 1);

b) idade atual: 64 anos (evento 1, Carteira de Trabalho 10);

c) grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto;

d) laudos e exames médicos (particulares):

* (evento 1, Outros 7) – 05/08/2017 - comprovante de agendamento de cirurgia
de catarata;

* (evento 1, Laudo 9) – 08/03/2018 - Laudo Oftalmológico - sugere tratamento
e afastamento das atividades laborativas por tempo indeterminado para tratamento ocular;

e) Laudos SABI: 

* 05/10/2016, 02/05/2017, 27/07/2017, 19/10/2017, 07/05/2018  - existe
incapacidade laborativa;
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A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

" Colocado isso, apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC,
arts. 371 e 479), acolho as conclusões da perícia médico-judicial, que
trouxeram respostas seguras e coerentes sobre as questões relevantes para o
julgamento da controvérsia".

(...)

Outrossim, desde que o autor se refiliou ao RGPS até a DII fixada pelas
perícias médicas do Juízo e do INSS (agosto/2016), o requerente vertera
apenas 10 (dez) contribuições mensais.

(...)

Sendo assim, o ato administrativo juntado ao Evento (1), documento 8, página
1, indeferindo o pedido formulado em 23/08/2016, mantém-se regido pela MP
n. 739, de 2016. Esse diploma, revogando o parágrafo único do art. 24 da Lei
n. 8.213/91, passou a exigir, a partir da refiliação ao RGPS, o cumprimento da
carência integral (no caso do auxílio-doença, 12 meses) para a aquisição do
direito a benefício previdenciário.

(...)

Assim, pois, como contava, à época em que sobreveio a incapacidade
(agosto/2016), com apenas 10 contribuições mensais, de 12 (doze) que lhe
eram exigidas – a teor do parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/91 (que,
então vigorava) – o autor não faz jus ao auxílio-doença pretendido, por
ausência do requisito concernente à carência".

 

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
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e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

Pois bem, a controvérsia recursal diz respeito à existência ou não de cegueira
que enseje a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/ aposentadoria por
invalidez sem a necessidade de cumprimento do período de carência, nos termos do art. 151
da Lei 8.213/91.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 24/10/2018 (evento 35, Laudo 1) foi de que a
parte autora possui incapacidade total e definitiva para o seu trabalho habitual, com data
provável do início da doença há 15 anos, com posterior manifestação das complicações e
patologias oftalmológicas, e data provável de início da incapacidade em agosto de 2016, pois
é portador de Diabetes Melitus – E11, Retinopatia Diabética – H36.0, Catarata – H25,
Glaucoma – H40, tendo dito o seguinte: “Conforme avaliação pericial atual fora concluído
que o autor possui incapacidade para qualquer atividade laborativa, de forma permanente.
Apresenta alterações importantes ao exame físico atual e aos documentos médicos em
decorrência das patologias crônicas descritas, quadro este incompatível com trabalho
remunerado, no estágio em que se encontra e, ainda que siga em acompanhamento médico e
tratamento adequado, não tem condições de voltar ao seu trabalho, nem em atividades
diversas, haja vista própria gravidade do quadro, idade e histórico laboral, restando 4
prejudicado o procedimento de reabilitação. Não manuseia documentos com destreza e
deambula desviando de obstáculos com auxílio. Deverá manter tratamento e
acompanhamento médico para evitar outros agravamentos. Dessa forma, conforme quadro
atual, idade e grau de instrução do autor, será sugerido seu afastamento definitivo do
mercado de trabalho, sendo a data de início da incapacidade comprovada desde agosto de
2016". O perito informou que o demandante fez cirurgia prévia bilateral de catarata, que
utiliza medicações que são de uso contínuo, mas que não há tratamento capaz de reverter o
quadro crônico observado, que permita o retorno ao trabalho.

Pois bem, os laudos médicos particulares trazidos aos autos são atuais, de 2017
e 2018, no qual fazem referência à cirurgia de catarata ocorrida em 05/08/2017, o tratamento
realizado e a sugestão de afastamento das atividades laborativas por tempo indeterminado
para tratamento ocular, tendo informado, ainda, a acuidade visual de  20/400 para o olho
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esquerdo e capacidade de perceber apenas vultos pelo olho direito (evento 1, Outros 7 e
Laudo 9). Pela análise da perícia, o médico foi categórico ao informar que, conforme
avaliação ao exame físico atual e documentos médicos apresentados, a incapacidade
sobreveio (quesito 10) em agosto de 2016, afirmando também que decorre do agravamento do
quadro, comprovado pelos documentos médicos apresentados (evento 35, Laudo 1).

Assim, de acordo com o laudo médico pericial, conclui-se que a data do início
da incapacidade é 23/08/2016 e, neste ponto, afasta-se qualquer alegação de incapacidade
preexistente, pois o perito foi categórico em afirmar que a incapacidade decorreu do
agravamento do quadro de saúde, que iniciou com a diabetes há mais de 15 anos, com
posterior manifestação das complicações e patologias oftalmológicas.

 Quanto à qualidade de segurado da parte autora, verifica-se no extrato do CNIS
(evento 16, Relação de Salários de Contribuição) que na data de ínicio da incapacidade o
recorrente recolhia para o RGPS como contribuinte individual, com contribuições no período
de 01/11/2015 a 31/05/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 30/11/2017 e
01/12/2017 a 30/06/2018, ou seja, a princípio, detinha qualidade de segurado.

Já no tocante ao cumprimento do prazo de carência para a concessão do auxílio
doença, observo que o quadro do recorrente evoluiu para a perda da visão. Assim, o caso é de
patologia a qual não é necessário o cumprimento do período de carência para a concessão do
benefício previdenciário, nos termos do disposto no art. 151 da Lei 8.213/91, que assim
dispõe:

                       Lei nº 8.213 de 24 de Julho de 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências.

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do
art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças:
tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da
doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids)
ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. (Redação
dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Deste modo, tratando-se de doença em que não é necessário o cumprimento do
prazo de carência para a concessão do benefício previdenciário, nos termos do art. 151 da Lei
8.213/91, e restando comprovado através da perícia médica que o advento da incapacidade
laboral se deu em momento em que o recorrente era segurado da Previdência Social, entendo
que restaram comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do benefício de
auxílio doença.
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Assim, merece reforma a sentença para que seja julgada procedente a ação e
concedido ao recorrentee o benefício de aposentadoria por invalidez desde o pedido
administrativo, em 23/08/2016, bem como a tutela antecipada, tendo em vista o caráter
alimentar do benefício previdenciário.

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

Voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para julgar procedente o
pedido e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, com DIB
em 23/08/2016 e a pagar as parcelas atrasadas com juros desde a citação e correção monetária
desde o vencimento de cada parcela, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal.
Concedo a tutela antecipada, a ser cumprida no prazo de 45 dias a contar da publicação do
acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000329298v28 e do código CRC 0093bd92.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000515-48.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADEMAR BONDE FIALHO (AUTOR)
ADVOGADO: WALAS OLIVEIRA SOARES (OAB ES014742)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a conceder o
benefício de aposentadoria por invalidez, com DIB em 23/08/2016 e a pagar as parcelas
atrasadas com juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada
parcela, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Concedo a tutela antecipada, a
ser cumprida no prazo de 45 dias a contar da publicação do acórdão, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375771v2 e do código CRC e4a40831.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000998-50.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ELISANDRA APARECIDA MENARIO PINTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença c/c
conversão em aposentadoria por invalidez, visto que a autora apresenta diversas patologias
que a incapacitam para suas atividades laborais.

Sentença (evento 24, sentença 1): julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo
somente o benefício de auxílio-doença, com base na perícia médica judicial, a qual atestou
que a autora é portadora de varizes dos membros inferiores com úlcera. O magistrado a quo,
no entanto, não fixou a data para cessação do benefício (DCB), pois a perita judicial, após
constatar a incapacidade parcial e temporária da autora, afirmou que o prazo para tratamento é
indeterminado.

Razões do recorrente – INSS (evento 31, recurso inominado 1): requer que seja fixada a
DCB de forma expressa, alegando ter sido indevido o afastamento dos §§ 8º e 9º do art. 60 da
Lei n.º 8.213/91 pela r. decisão.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual (evento 14, laudo 1): artesã.

 b) Idade atual: 29 anos.

c) CNIS: (Evento 9, outros 1, fls. 6-10)

d) Laudos/exames médicos particulares: (Evento 1. Laudo 6, Receituário 7 e Exame
Médico 8) laudos médicos atestando doença.

e) Laudos SABI: (Evento 9, outros 1, fls. 11-19)

 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

"A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos:
verificação de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade
habitual, manutenção da qualidade de segurado da previdência social ao tempo
do surgimento da enfermidade, e cumprimento da carência de doze meses (arts.
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25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria por invalidez será devida
quando demonstrada incapacidade permanente para atividades laborativas e
impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Assim, produzida prova pericial, a médica designada para o ato apurou que a
parte autora é portadora de varizes dos membros inferiores com úlcera, que a
incapacita de forma temporária para o exercício de suas atividades laborativas
habituais desde 01/11/2018.

A perita judicial, após constatar a incapacidade temporária da parte autora
para o labor, afirmou que o prazo para tratamento é indeterminado.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua
data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

Do CNIS juntado aos autos tem-se que a parte autora percebeu auxílio-doença
entre 01/11/2018 e 31/01/2019, o que permite reconhecer o preenchimento de
todos os requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença n.º 6255414454
desde a cessação indevida.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de
constitucionalidade, reputo inconstitucional norma específica incluída pela Lei
13.487/17, que acrescentou o § 9º ao artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na
ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício cessará após o
prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62.").

 Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a
concessão do benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I,
assegura a cobertura dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto,
haver manutenção do benefício enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se
coaduna com a Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de
benefício sem aferição do evento que se pretende proteger.
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Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto
houver o evento – no caso doença/incapacidade – e não enquanto não
decorrido determinado prazo.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em
relação a benefícios por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o
Princípio da Separação de Poderes (CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, por meio da inclusão do
dispositivo que ora se declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus
da revisão dos benefícios ao próprio Poder Judiciário, porquanto não há
sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome conhecimento da concessão
do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do prazo, o que
fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do
pedido de prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora
por perícia administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do
art. 62; cabendo ao INSS a convocação do segurado no momento que entender
oportuno.

Por fim, deixo de acolher o pleito atinente à aposentadoria por invalidez,
porquanto ausente um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a
incapacidade laboral de caráter permanente."

VOTO

Trata-se de recurso do INSS impugnando a r. sentença na medida em que esta deixou de fixar
a DCB, por ter a perícia judicial atestado que o prazo para tratamento da autora é
indeterminado. A decisão a quo ordenou a cessação do benefício somente “após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento
do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação”. Não houve controvérsia a
respeito do restabelecimento do benefício.

Pois bem, quanto à fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU fixou
entendimento nos seguintes termos:

"Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação
do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação
da persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
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benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei,
ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova
perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá
pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização
da perícia médica."

O perito não estimou o prazo provável de recuperação da parte, assim decido com base no
entendimento supracitado e fixo a DCB em 120 dias a contar da data da sessão de julgamento,
nos termos do art. 60, § § 8º e 9º da Lei 8.213/91.

O autor deve ficar ciente de que, caso se considere incapacitado para o trabalho na época da
DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação, requerer a prorrogação
do benefício.

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

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, para fixar a DCB
em 120 dias a contar da data da sessão de julgamento, nos termos do art. 60, § § 8º e 9º
da Lei 8.213/91.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000334063v7 e do código CRC 3fee3cc9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000998-50.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ELISANDRA APARECIDA MENARIO PINTO (AUTOR)
ADVOGADO: PATRICIA DOS PASSOS LOUZADA (OAB ES025958)
ADVOGADO: LUCAS COSTA MONTEIRO (OAB ES029577)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, para fixar a DCB em 120 dias a contar da data
da sessão de julgamento, nos termos do art. 60, § § 8º e 9º da Lei 8.213/91, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375775v2 e do código CRC 6a62a7ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5002896-38.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: LEOLINA ROSA SANTANA DO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação pleiteando benefício previdenciário por incapacidade, por estar a
autora acometida de doenças ortopédicas e apresentar sequelas de acidente vascular cerebral.

Sentença (evento 35, sentença 1): julgou procedente o pedido para concessão de auxílio-
doença NB 31/622.838.195-8 desde 20/04/2018 (DER), e sua conversão em aposentadoria por
invalidez com DIB em 27/07/2018 (data da perícia judicial), visto que o perito afirmou não
ser possível fixar a DII.

Razões do recorrente – INSS (evento 64, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença alegando que a autora, após o reingresso ao Sistema em 01/01/2017, não completou
a carência mínima de 12 contribuições até a data da perícia judicial.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: empregada doméstica.

 b) Idade atual: 62 anos.

c) CNIS: (Evento 30, relação de salários contribuição 1)

d) Laudos/exames médicos particulares:

* (Evento 1, outros 7): laudos médicos de hospitais distintos atestando doenças ortopédicas,
limitação funcional e incapacidade laboral.

e) Laudos SABI:

* (Evento 30, relação de salários de contribuição 1, fls. 8-27): laudos médicos datados de
26/03/2007, 27/06/2007, 09/08/2007, 12/09/2007, 08/10/2007,  14/11/2007 e 04/04/2008
atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudos médicos datados de 26/05/2008, 29/05/2008, 24/07/2009, 15/10/2009, 06/01/2010,
19/02/2010 e 23/04/2010 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 18/09/2012 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 14/01/2013 atestando que existiu incapacidade laborativa.
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Laudo médico datado de 06/02/2013 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudos médicos datados de 21/03/2013, 26/04/2013 e 10/05/2018 atestando inexistência de
incapacidade laborativa.

 f) Escolaridade: analfabeta.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

"O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou
gonartrose nos joelhos e espondilodiscoartrose na coluna lombar (quesito 4,
evento  15). Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade
habitual de  faxineira (quesitos 6-7). Atestou limitação para deambular por
longas distancias, pegar peso, se submeter a sobrecarga ou cargas repetidas de
impacto sobre a coluna, ficar em posição ortostática ou agachado por longos
períodos, subir e descer escadas repetidamente. (quesito 8). Concluiu que há
incapacidade definitiva para a atividade habitual (quesito 12). Considerou
viável a reabilitação profissional em atividades administrativas, porteira,
assessorista e etc, desde que melhore seu grau de escolaridade (quesito 16).

O perito do juízo avaliou que a incapacidade para a atividade habitual é
definitiva e considerou viável a reabilitação profissional. Essa avaliação foi
feita exclusivamente sob o ponto de vista clínico e físico. Ocorre que as
condições pessoais do segurado também são relevantes para efeito de definir a
real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho, conforme enunciado
na Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização: “Uma vez reconhecida
a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições
pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por
invalidez”.

Em se tratando de trabalhadora nascida em 8/5/1957, com 61 anos de idade,
analfabeta (quesito 1, evento 15), com experiência profissional de fazineira, é
improvável que consiga se reinserir no mercado de trabalho em qualquer
atividade. Descarto, na prática, a viabilidade de reabilitação profissional e
reconheço o direito à aposentadoria por invalidez. (...)

O perito examinou a autora em 27/7/2018 (evento 6) e se eximiu de estimar a
data do início da incapacidade (quesito 10). A lacuna do laudo pericial pode
ser suprida pelos laudos datados de 15/12/2016, 30/10/2017 e 16/3/2018
(evento 1, OUT7). São admissíveis como fonte de prova complementar os
laudos de médico assistente que sejam contemporâneos ao momento do
requerimento do benefício e que revelem dados convergentes com o laudo
pericial. Presume-se, assim, que na data do requerimento do benefício, em
21/3/2013, a autora estava incapacitada para o trabalho

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 499



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 472/475

5002896-38.2018.4.02.5001 500000341578 .V10 JESX51460© JES7058

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/622.838.195-8 desde o
requerimento administrativo, em 20/4/2018, com sua conversão em
aposentadoria por invalidez desde o exame pericial, em 27/7/2018."

VOTO

Trata-se de recurso do INSS impugnando a r. sentença, que julgou procedente o pedido da
autora, a qual, segundo o recorrente, não teria cumprido o período de carência exigido para
concessão de benefícios por incapacidade.

Compulsados os autos, verifica-se que a autora requereu benefício de auxílio-doença em
20/04/2018, o qual lhe foi negado, por ausência de incapacidade (evento 1, OUT6), dando
ensejo à presente ação. 

A perícia médica judicial realizada em 27/07/2018 atestou incapacidade parcial e definitiva
para o trabalho, tendo sido afastada a possibilidade de reabilitação pelo magistrado a quo
devido às condições pessoais e sociais da autora, como seu baixo grau de escolaridade
(analfabeta) e idade avançada (62 anos).

O perito médico judicial afirmou, ainda, não ser possível estimar a data de início da
incapacidade (DII), pois a demandante possui patologias degenerativas múltiplas com início
distintos. Sem comprovação no presente momento de início de incapacidade laboral. (Evento
15, laudo 1. Quesito do juízo nº 10)

Diante da ausência de fixação da DII, a sentença concedeu o benefício de auxílio-doença
desde a data do requerimento (20/04/2018), com conversão em aposentadoria por
invalidez desde a data da perícia judicial (27/07/2018). Conforme consta dos documentos,
nessa data a autora havia vertido 9 contribuições, sendo que, até a DER, havia recolhido 8
contribuições, após ter reingressado no RGPS, em 01/01/2017 (Evento 30, relação de salários
contribuição 1).

O réu sustenta que:

“Na DII (DATA DA PERÍCIA) estava em vigência a Medida Provisória nº
767/2017, de 06/01/2017 (...) Assim, após ter perdido a qualidade de segurado,
a carência de 12 meses deveria ser cumprida integralmente a partir da nova
filiação (conforme parágrafo único inserido no art. 27 da Lei nº 8.213/91).”

Entretanto, a legislação vigente à época era a Lei 13.457/2017, de 26/06/2017, prevendo a
carência de retorno a ser cumprida de 6  (seis) contribuições mensais, conforme demonstrado
no quadro abaixo:

Data de Início da
Incapacidade

Contribuições para
readquirir a Carência
(Refiliação)

                Base Legal
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Até 07/07/2016 4 contribuições Lei 8.213/91, art.24, parágrafo único.

De 08/07/2016 a
04/11/2016 

12 contribuições MP n.739/2016. Teve sua vigência
encerrada em 04/11/2016.

De 05/11/2016 a
05/01/2017

4 contribuições Com a cessação da eficácia da MP
739, voltou a vigorar a Lei 8.213/91,
art.24, parágrafo único.

De 06/01/2017 a
26/06/2017

12 contribuições MP n. 767/2017.

De 27/06/2017 a
17/01/2019 

6 contribuições Lei 13.457/2017, resultante da
conversão da MP 767.

A partir de
18/01/2019

12 contribuições MP n. 871/2019.

Posto isso, após uma análise cuidadosa das provas produzidas nos autos, verifico que restou
cumprida a carência necessária para a concessão dos benefícios por incapacidade, pelo que
mantenho a sentença que julgou procedente a ação.

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000341578v10 e do código CRC a0df89e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5002896-38.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LEOLINA ROSA SANTANA DO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: GILMAR MARTINS NUNES (OAB ES015750)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375783v2 e do código CRC 5636337d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000279-90.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SHEILA DOS SANTOS MIGUEL (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação pleiteando restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a
sua cessação, em 10/03/2018, em razão da incapacidade apresentada pelo autor, o qual é
portador de sequelas psicossociais com alterações de memória, paraparesia com sequela de
mielite torácica e redução de força vascular com hiperreflexia.

Sentença (evento 52, sentença 1): julgou improcedente o pedido, em razão da conclusão do
laudo médico pericial pela incapacidade parcial e temporária do autor, o qual realizou
programa de reabilitação profissional, estando apto para exercer a atividade laboral para a
qual foi reabilitado.

Razões da recorrente – autor (evento 58, recurso inominado 1): requer que seja reformada a
sentença, alegando que a mesma não analisou os documentos juntados pela parte ao aferir a
incapacidade do autor, e que o mesmo dificilmente conseguirá reingressar no mercado de
trabalho na função para a qual foi reabilitado, dadas as suas circunstâncias de saúde e seu
baixo grau de escolaridade (ensino fundamental).

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: ajudante prático.

 b) Idade atual: 40 anos.

c) CNIS: (Evento 47, contestação 1, fls. 4-9)

d) Laudos/exames médicos particulares:

* (Evento 1, exame médico 7): ressonância magnética da coluna dorsal, datada de 09/06/2015.
Ficha de cirurgia de angiografia cerebral, de 18/07/2013. Angioplastia transluminal, de
03/02/2012.  Venografia de 03/01/2012.

* (Evento 1, laudo 8): atestado de saúde ocupacional datado de 15/03/2018 constatando
inaptidão para o trabalho.

* (Evento 1, laudo 9, fl. 1): laudo médico datado de 07/03/2018 atestando sequelas
psicossociais com alterações de  memória e inaptidão para o trabalho, além de paraparesia
como sequela de miolite torácica e redução de força muscular com hiperreflexia. Atesta
incapacidade laborativa do paciente para suas atividades habituais.
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* (Evento 1, laudo 9, fl. 2): laudo médico datado de 28/07/2015 atestando sequelas
psicossociais com alteração de memória, além de histórico de abscesso cervical em julho de
2011, evoluindo com paraplegia, mielite torácica. Constatou que o paciente foi submetido a
angioplastia, tendo se recuperado parcialmente, evoluindo com paraparesia. Atesta
incapacidade laborativa em razão das sequelas de mielite torácica e redução da força
mascular.

* (Evento 1, laudo 9, fls. 3-4): laudo médico datado de 25/02/2014 constatando histórico de
paraplegia e mielite torácica, tendo sido submetido a angioplastias e apresentado recuperação
parcial, mantendo-se déficit severo de memória, paraparesia, hiperreflexia, lesão na veia de
Galeno e mielite torácica. Atesta incapacidade laborativa decorrente do déficit em MMII, sem
previsão de reversão do quadro (lesão definitiva).

* (Evento 1, receituário 10): receita médica de 27/09/2017.

e) Laudos SABI:

* (Evento 47, contestação 1, fls. 10-29): laudos datados de 13/02/2012, 27/12/2012,
26/06/2013, 07/11/2013, 06/01/2014, 16/04/2014, 10/11/2014, 06/03/2015, 10/04/2015,
10/08/2015, 17/03/2016, 03/06/2016, 03/04/2017, 15/08/2017, 02/10/2017, 15/01/2018,
09/03/2018 e 09/03/2018 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudos datados de 10/05/2018 e 14/06/2018 atestando inexistência de incapacidade
laborativa.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"O laudo pericial produzido por médica neurologista apresentado no evento 18
aponta no sentido de que o autor é portador de sequela cognitiva e motora
decorrente de mielite torácica ocorrida em Janeiro de 2012. Aduziu que
embora, clinicamente, não apresente restrições em termos de força muscular e
coordenação motora de caráter incapacitante, não é recomendado que o
periciado retorne à atividades laborativas que exijam o suporte de pesos
extremos/atividades motoras extenuantes, tendo em vista a presença de estenose
em seio reto e veia de Galeno evidenciada à angiografia cerebral. Afirmou que
a incapacidade é temporária e parcial, encontrando-se apto à profissão de
porteiro e cargos administrativos em geral, desde que não envolvam atividades
físicas motoras extenuantes.

O autor recebeu benefício de auxílio-doença no período de 18/01/2012 a
10/03/2018 (evento 47, fl. 3). De acordo com os laudos SABI, o autor realizou
programa de reabilitação profissional para o cargo de auxiliar de logísitica e
produção (evento 47, fl. 29).

Assim, a perícia judicial concluiu que o autor está apto a exercer a atividade
laboral para a qual foi reabilitado. (...)
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Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa da
parte autora, sua pretensão não encontra amparo na legislação pátria, sendo a
improcedência do pleito autoral medida que se impõe."

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do artigo
59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor declarou como profissão a atividade de
ajudante prático (ajudante de pedreiro), a qual exerceu por 1 mês, tendo experiência laboral
anterior como gari, e está afastado do trabalho desde 2011. Recebeu benefício de auxílio-
doença no período de 18/01/2012 a 10/03/2018 (evento 47, contestação 1, fl. 3), tendo
cumprido programa de reabilitação profissional pelo INSS para o cargo de auxiliar de
logísitica e produção (evento 47, contestação 1, fl. 29).

A conclusão da profissional médica nomeada para a perícia judicial realizada em 06/09/2018
foi de que o autor é portador de sequela cognitiva e motora decorrente de mielite torácica, a
qual causa limitação apenas para atividades laborativas que exijam o suporte de
peso extremo e atividades motoras extenuantes. A médica perita ressaltou, ainda, que o autor
“encontra-se apto para a profissão de porteiro e cargos administrativos em geral, desde que
não envolvam atividades físicas motoras extenuantes” (Evento 18, laudo 1).
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Assim, com base no laudo do perito judicial, o magistrado a quo concluiu que o autor está
apto a exercer a atividade laboral para a qual foi reabilitado, pelo que negou o
restabelecimento do benefício.

Quanto ao presente caso, a Lei 8.213/91, em seu artigo 62, faz a seguinte delimitação:

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação
profissional para o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.     

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe
garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja
aposentado por invalidez.  

Assim, o auxílio-doença só é devido até que haja a reabilitação para o desempenho de outra
atividade laboral. Vê-se com isso que a obrigação legal foi observada pela autarquia federal,
eis que já fornecida a reabilitação à parte autora, a qual, de forma genérica, deve qualificá-
lo para o mercado de trabalho. Por fim, o Decreto nº 3.048/99:

Art. 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto
Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função
para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do
exercício de outra para a qual se julgue capacitado.

§ 1º Não constitui obrigação da previdência social a manutenção do segurado
no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado,
cessando o processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a
que se refere o caput.

Além disso, considerando que o demandante está apto para o exercício de nova função, o
benefício foi corretamente cessado. Por outro lado, não compete ao réu a eficácia posterior do
processo de reabilitação, ou seja, o sucesso na reinserção da parte autora na nova função, pois
apenas é fornecido nova expertise, devendo buscar os meios próprios para a reintegração ao
mercado de trabalho. 

Conclui-se, portanto, que os problemas de saúde relatados não são capazes de manter a parte
autora indefinidamente afastada além daquele período que já percebeu o benefício, bem como
a função para a qual foi reabilitada – auxiliar de logística e produção –  não pode ser
considerada árdua ao extremo, tampouco complexa a fim de ser incompatível com a referida
doença, ao passo que sua média idade lhe permite até mesmo ingressar em mais de uma
função, mesmo que distinta daquela em que foi reabilitado. Veja que o segurado não está
vinculado à função que foi reabilitado, apenas foi dado a ele mais uma atividade profissional.

Assim, restou comprovada a capacidade do recorrente para o exercício de atividade laboral
diversa da que exercia (ajudante prático), situação que afasta a possibilidade de concessão do
beneficio de auxílio-doença no presente momento, sendo que, eventual incapacidade para a
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nova atividade laboral a ser desempenhada pode ser objeto de pedido de concessão de
benefício previdenciário.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor firmado na sentença e por esta Relatoria
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo o autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000345944v5 e do código CRC b80cdf11.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000279-90.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SHEILA DOS SANTOS MIGUEL (REPRESENTANTE) (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375785v2 e do código CRC 7d050a21.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 500

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 7/202

5001700-27.2018.4.02.5003 500000341794 .V7 JES10867© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5001700-27.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ODETE LOUBACH BARBOSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de auxílio-doença e/ou conversão
em aposentadoria por invalidez a partir de 10/10/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 24): julgou improcedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 30): diz, no mérito, que a sentença deve
ser reformada, por conta da incapacidade flagrante e de suas condições pessoais, como idade,
histórico de saúde e características da doença, pois a recorrente tem 66 anos de idade e
demonstra dificuldades de execução de suas atividades diárias.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: do lar (evento 36, laudo 1);

b) idade atual: 66 anos (evento 1, Identidade 5);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

* 06/12/2018 - paciente portadora de bexiga flácida, necessitando  passar sonda
quatro vezes ao dia, ou seja, cateterismo intermitente;

* 29/08/2017 - paciente portadora de bexiga flácida, em uso de cateterismo
intermitente;

* 28/11/2018 - atesta as doenças, importante limitação funcional e incapacidade
laboral.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

"Em que pese a parte autora discordar da conclusão pericial, os documentos
juntados não demonstram aos autos, de forma inequívoca, a existência da
incapacidade laboral indispensável para que tenha lugar a concessão do
benefício previdenciário. Tais documentos, prestam-se, via de regra, a
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estabelecer o tratamento adequado a cada patologia diagnosticada e não para
avaliar a potencialidade e o grau incapacitante da doença de que o paciente
seja portador.

De qualquer forma, a existência de sintomas álgicos não significa
necessariamente incapacidade laboral, pois a dor comporta gradações, muitas
das quais, além de serem passíveis de tratamento com medicação, não
representam impedimento para o trabalho.

Portanto, ao conjugar a conclusão apresentada no laudo pericial com os
documentos apresentados pelas partes, não restou comprovada a incapacidade
laboral da parte autora, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado
improcedente". 

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a
parte autora incapacitada para o trabalho.
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No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) nomeado(a) para a perícia
judicial realizada em 14/03/2019 (evento 13, Laudo 1), foi de que a parte autora possui
capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de apresentar Dor Articular – M25.5,
Cervicalgia – M54.2, Transtorno de Discos Cervicais – M50, Lombalgia – M54.5, Lordose –
M40, Flacidez Vesical – N32, Transtorno Misto Ansioso e Depressivo – F41.2, tendo dito o
seguinte: “Conforme avaliação pericial atual fora concluído que mesmo a autora possuindo
as patologias descritas acima, não apresenta incapacidade para suas atividades habituais de
do lar, pois não há alterações importantes ao exame físico/mental atual e aos documentos
médicos que cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento ou em data anterior a esta
perícia, quando afastada, mas sem receber benefício. Suas patologias mostram-se
compensadas com o tratamento já realizado e, não há impedimentos. Pode combinar o uso
da medicação informada com o labor, sem prejuízos. Dessa forma, conforme quadro atual,
idade e grau de instrução da autora, não será sugerido seu afastamento do mercado de
trabalho, sendo considerada APTA". 

Os laudos e exames médicos particulares juntados demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, atualmente, do ponto de vista laboral, não impediria a parte autora de
continuar a exercer sua atividade habitual de "do lar", que não exige tamanho esforço físico
ou suporte de peso extremo e não se submete as exigências de um contrato de trabalho, logo,
é possível seu desempenho mesmo com as doenças descritas. 

Em relação as condições pessoais e sociais, o julgador não é obrigado a analisá-
las quando não for reconhecida a incapacidade da demandante para a sua atividade habitual,
conforme súmula 77 da TNU.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em
que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular,
conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o
entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos
elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e
harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste
caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da
verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000341794v7 e do código CRC 249cb5b8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001700-27.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ODETE LOUBACH BARBOSA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375787v2 e do código CRC 097ca2ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001708-92.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DEYDSON CARDOSO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença e/ou
conversão em aposentadoria por invalidez a contar da cessação, em 14/07/2018  (evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 29): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 35): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito no laudo médico realizado pela
Drª Giovanna Damm Raphael Junqueira, especialista em Ortopedia e Traumatologia, em
21/09/2018, indicando que o demandante possui limitação total e indeterminada, iniciada em
fevereiro de 2018 (posterior ao início do exercício do autor como menor aprendiz),
salientando as cirurgias a que precisou se submeter. Alega que a perícia médica judicial
foi inconclusiva, contraditória, omissa e insuficiente para atestar a capacidade laborativa do
periciando, pois limitou-se à análise das lesões dos membros que afligem o autor e esqueceu-
se dos problemas psíquicos que enfrenta, conforme laudo médico acostado à inicial (evento 1,
ANEXO 3 – pág. 16), em 16/08/2018. Requer a anulação ou a reforma da sentença, bem
como a designação de nova perícia, com especialista na área de psiquiatria e ortopedia.  

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: aprendiz - serviços administrativos  (evento 1, Anexo 2,
fl.4);

b) idade atual: 17 anos (evento 1, Anexo 1, fl.1);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Anexo 3)  

* 21/09/2018 - Laudo da DPU - atesta que o assistido é portador de ausência de
consolidação de fratura do rádio distal esquerdo (CID M84.1), apresenta
limitação total para carregar peso ou realizar trabalhos braçais, com início em
fevereiro de 2018.  A limitação é temporária e indeterminada;           

* 11/07/2018 - Receituário- encaminha o paciente para atendimento psicológico
e psiquiátrico com urgência. Informa que o paciente esteve internado para
tratamento clínico e apresentou um quadro depressivo;
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* 16/06/2018 - Relata a doença e o tratamento realizado;

* 24/03/2018 - Relata a doença, a realização de cirurgia em 10/02/2018 e
a estimativa de mais 90 dias de tratamento;

* 31/08/2018 - Relata a doença, o tratamento realizado e a previsão de alta em 3
meses;

* 05/07/2018 - Relata sequela de fratura em antebraço esquerdo e o tratamento
realizado;

* 11/07/2018 - Apto à frequentar atividades escolares didáticas. Não praticar
atividades físico-desportivas;

* 11/07/2018 - Laudo médico - atesta a doença;

* 20/07/2018 - Laudo médico - atesta a doença, cirurgias realizadas em
10/02/2018 e maio de 2018, aguarda nova tentativa de correção cirúrgica;

* 10/09/2018 - Atestado Médico - paciente afastado das atividades físicas por
90 dias;

* 22/08/2018 - atesta a doença;

* 13/02/2018 - atesta a doença e o tratamento realizado;

* 18/05/2018 - atesta a doença, o tratamento realizado e a necessidade de
afastamento das atividades laborais e esportivas por 60 dias;

* 24/03/2018 - atesta a doença e a necessidade de mais 90 dias de tratamento;

* (fl.20) ASO - conclui inaptidão.

* 18/09/2018 - Laudo médico - atesta a doença, o tratamento realizado e as
intervenções cirúrgicas;

* 18/09/2018 - atesta a doença e o tratamento realizado;

* 30/06/2018 - atesta a doença e o tratamento realizado;

* 08/07/2018 - atesta o tratamento realizado;

* 10/07/2018 - atesta o tratamento psiquiátrico realizado;

* 10/07/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 09/07/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 18/08/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;
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* 13/05/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 15/05/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 11/07/2018 - atesta a alta da internação. Encaminha para atendimento
psicológico e psiquiátrico;

* 11/07/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 16/08/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 17/08/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 10/07/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 06/07/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 11/02/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 13/02/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 22/08/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 18/05/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 11/05/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

* 17/05/2018 - atesta o tratamento ortopédico realizado;

d) laudo SABI (evento 20, Outros 1).

* 25/09/2017 - atesta que há incapacidade laborativa temporária em decorrência
de fratura no antebraço;

* 30/04/2018 - existe incapacidade laborativa;

* 06/07/2018 - não existe incapacidade laborativa (é aprendiz);

* 11/09/2018 - existe incapacidade laborativa (é aprendiz administrativo);

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“O laudo pericial produzido por médico especialista em medicina do
trabalho apresentado no evento 10 aponta no sentido de que não há
incapacidade laborativa no momento. O perito judicial esclarece que a parte
autora possui sequela em antebraço esquerdo devido a traumatismo pregresso.
Aduziu que a limitação ocorreu devido a traumatismo em julho/2017. Concluiu
que não há limitação.
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No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-
perito, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes
para a elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver
necessidade de determinar a realização de quaisquer outras diligências
probatórias.

Com efeito, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo
probatório coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de
infirmar o atestado pelo médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de
comprovar que as patologias geram a incapacidade do requerente para o
trabalho".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.
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Quanto às preliminares de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser absolutamente
aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas
em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado,
zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua
formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em medicina do
trabalho, ramo da medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional.

No mais, a alegação de que o médico perito não conseguiu diagnosticar as patologias da parte
autora porque sua especialidade médica era diversa da necessária também não prospera, tendo
em vista que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o
autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que
o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clinico, história clinica,
anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo documento hábil e
válido para verificação da incapacidade. A propósito, quanto à realização de nova perícia por
médico especialista, a TNU firmou entendimento no sentido de que "só é necessária em casos
especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o
caso dos autos. Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627,
200872510031462.

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas e mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho) nomeado(a) para
a perícia judicial realizada em 25/01/2019 (evento 10, Laudo 1), foi de que a parte autora
possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de ser portador de limitação
anatômica do antebraço esquerdo, decorrente de traumatismo pregresso, tendo dito o seguinte:
“O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos
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médicos anexados permitem diagnosticar que o periciando é portador de sequela decorrente
de traumatismo em antebraço esquerdo. Tal lesão acarreta em limitação de movimentos de
flexão, extensão e rotação. Ao exame clínico, mantém sensibilidade térmica e tátil, assim
como movimentos de pinça e força preservados. Possui discreta hipotrofia da musculatura
deste lado e desalinhamento de fratura. Embora apresente a referida limitação de
movimentos, o autor possui aptidão para as atividades atuais de estudante. Importante
destacar que em razão de sua pouca idade e por se manter em processo de elevação de
escolaridade, não se pode determinar qualquer grau de incapacidade atualmente para um
indivíduo que sequer possui profissão estabelecida e que não iniciou a vida laboral. Muitas
podem ser as funções que um jovem de 16 anos pode vir a desempenhar. Portanto, de acordo
com a avaliação pericial, o reclamante apresenta restrição funcional antebraço esquerdo,
porém há ausência de incapacidade para as atividades laborativas". Com base nos elementos
e fatos expostos e analisados, o perito concluiu que o demandante é portador de limitação
anatômica do antebraço esquerdo, decorrente de traumatismo pregresso e pela ausência de
incapacidade laborativa.

O recorrente recebeu o  benefício de auxílio doença no período de 12/03/2018 a 14/07/2018
(evento 20, outros 1). Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos, datados
após a DCB, demonstram a existência das doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao
longo dos anos para os problemas de saúde referidos, no entanto, do ponto de vista laboral,
não impedem a parte autora de continuar o desempenho da atividade estudantil e como
aprendiz.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o último laudo SABI (evento 20, Outros 1),  de
11/09/2018, que também registrou sua capacidade nos exames administrativos e considerou o
exercício da atividade como aprendiz administrativo.

Diante disso, também, não se pode desconsiderar a função habitual da parte autora como
estudante e aprendiz na área administrativa, que não exige tamanho esforço físico ou suporte
de peso extremo, sendo possível seu desempenho mesmo com as doenças descritas. 

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.
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Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000332803v26 e do código CRC eeea73c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001708-92.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DEYDSON CARDOSO DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375789v2 e do código CRC 80c8d9d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001899-43.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FRANCISCA DA CONCEICAO DIAS GUIMARAES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de auxílio-doença, por ser a autora portadora
de diversas patologias, em razão do quadro de diabetes mellitus tipo II que apresenta. Alega
estar incapacitada para exercer suas atividades laborativas de costureira por conta das
alterações visuais e metabólicas decorrentes do diabetes.

Sentença (evento 27, sentença 1):  julgou improcedente o pedido da autora com base nos
artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, por se tratar de incapacidade anterior ao início de suas
contribuições previdenciárias.

Razões da recorrente (autora) – (evento 33, recurso inominado 1): requer a reforma da r.
sentença a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-doença desde o requerimento
administrativo (02/01/2018) com a conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data
da perícia médica judicial (13/02/2019), que atestou incapacidade parcial e permanente para o
trabalho, sem possibilidade de reabilitação.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual (evento 1, petição inicial 1): costureira.

b) Idade atual: 62 anos.

c) CNIS: (Evento 1, processo administrativo 5)

d) Laudos/exames médicos particulares: 

(Evento 1, anexo 6, fls. 2-4): exames de ecodopplercardiograma datados de 07/12/2017.

(Evento 1, anexo 6, fls. 5-6): laudo médico datado de 07/12/2017 atestando diabetes mellitus
tipo II em tratamento, e difícil controle glicêmico, mesmo com o uso de medicações. Refere
dificuldade da paciente em exercer suas atividades laborativas por conta da hiperglicemia
constante.

(Evento 1, anexo 6, fl. 7): exame de ultrassonografia datado de 02/02/2018 atestando
esteatose hepática acentuada.

(Evento 1, anexo 6, fl. 8): exame farmacológico datado de 29/03/2018 atestando diabetes
mellitus, hipertensão arterial, sedentarismo e sobrepeso.
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(Evento 1, anexo 6, fl. 9): relatório de endoscopia realizado em 16/10/2018.

(Evento 1, anexo 6, fls. 10-13): exames de densitometria óssea do fêmur direito e da coluna
lombar realizados em 17/10/2018.

(Evento 1, anexo 6, fl. 14): laudo médico datado de 08/11/2018 atestando diabetes mellitus
tipo II associada a hipertensão arterial e dislipidemia, além de difícil controle glicêmico,
mesmo com uso de medicações. Refere quadros frequentes de hiper e hipoglicemia, tonteiras,
turvação visual, dor e parestesia em MMIIs. Atesta incapacidade da autora para o exercício de
suas atividades laborativas por conta das alterações visuais e metabólicas do diabetes.

(Evento 1, anexo 6, fl. 15): laudo médico datado de 21/11/2018 atestando poliartralgia
crônica, osteoporose e lesão do manguito rotator no ombro esquerdo. Considerou a paciente
incapacitada de forma permanente para o trabalho.

e) Laudos SABI:

(Evento 14, laudo 1): laudo datado de 09/03/2018 atestando inexistência de incapacidade
laborativa.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 16, LAUDO1) constatou
que a parte autora possui Diabetes mellitus e neuropatia diabética.

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade
permanente e parcial. Ademais, não soube precisar a DII.

Observa-se, no caso em tela, que a parte autora começou a recolher suas
contribuições previdenciárias apenas a partir de 01/03/2017. Porém, o(a)
Requerente, quando realizada a perícia administrativa, em 09/03/2018 (Evento
23, CONT1 - fl. 02), informou diabetes tipo 2 insulino dependente há cerca de
14 anos e edema vespetino acentuado em MMII, dor em MMII de longa data
(cerca de 14anos).

Ora, o própria autora indicou, em sede administrativa, que sua incapacidade
teve origem em período anterior ao início de suas contribuições
previdenciárias.

O art. 42 e art. 59 da lei 8.213/91 pregam o seguinte:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição.
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§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria
por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão
invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier
por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Com base nestes dispositivos, conclui-se que não terá direito ao benefício de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez o segurado que ingressar na
previdência social já portador da doença ou lesão que gerou a incapacidade
alegada, a não ser que esta incapacidade seja oriunda de um agravamento da
doença, ou seja, a incapacidade resultante da progressão da enfermidade deve
ter se iniciado em data posterior à filiação do segurado.

Não há nos autos elementos probatórios a fim de corroborar agravamento da
doença em data posterior ao início das contribuições.

In casu, os indícios apontam para a existência da incapacidade muito antes do
início das contribuições previdenciárias, não fazendo jus então à concessão do
benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.”

VOTO

A presente ação tem por objetivo a concessão de benefício previdenciário, em virtude das
diversas patologias apresentadas pela recorrente, a qual é portadora de diabetes mellitus.

Inicialmente, convém salientar que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, e é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria, se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Ambos os benefícios, portanto, exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo a este ou àquele
benefício, respectivamente.

No caso, a perícia médica judicial realizada em 13/02/2019 (evento 16, laudo 1) atestou
incapacidade parcial e permanente para o labor, bem como a impossibilidade de reabilitação.
No entanto, afirmou impossibilidade de determinar a data de início da incapacidade.

Embora o perito não tenha precisado a DII em resposta aos quesitos, consta no laudo médico
pericial a queixa da paciente acerca de dor nas pernas e pés de longa data (item II -
HISTÓRICO). A mesma queixa encontra-se relatada no laudo SABI (evento 14, laudo 1),
tendo a paciente informado ser portadora de diabetes tipo 2, insulinodependente há cerca de
14 anos, e novamente se queixado de dor nos membros inferiores de longa data.

As circunstâncias acima expostas guardam relação com o fato de ter a autora reingressado no 
RGPS em 01/03/2017 e ter contribuído por nove meses na qualidade de contribuinte
individual, de março de 2017 a novembro de 2017, após ter perdido a qualidade de
segurado em 2001, conforme consta no CNIS (evento 1, PROCADM5). O reingresso da
autora ao RGPS, após quase 16 anos, num momento em que já se encontrava com idade
avançada (60 anos) e já apresentava a doença em estado evoluído (visto que a própria autora
se queixa de sofrer com os sintomas há muitos anos), são fatores que indicam que sua
incapacidade teve origem em período anterior ao início de suas contribuições previdenciárias
em março de 2017.

A esse respeito, dispõem os artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria
por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão
invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier
por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
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Com base nestes dispositivos, conclui-se que não terá direito ao benefício de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez o segurado que ingressar na previdência social já portador da
doença ou lesão que gerou a incapacidade alegada, a não ser que esta incapacidade seja
oriunda de um agravamento da doença, ou seja, a incapacidade resultante da progressão da
enfermidade deve ter se iniciado em data posterior à filiação do segurado, ou, nesse caso, à
refiliação.

Sobre esse ponto, vale ressaltar que a própria autora alega ser portadora da doença há 14 anos,
de modo que resta saber se a incapacidade sobreveio de agravamento dessa enfermidade após
a refiliação. Não parece razoável afirmar que uma enfermidade existente há 14 anos, se
agravaria de tal forma num período de 9 meses (número de contribuições antes da DER),
coincidentemente logo após o reingresso da segurada ao RGPS na qualidade de contribuinte
individual, passados 16 anos sem contribuir.

Ademais, não há provas nos autos capazes de demonstrar que o agravamento da doença se
deu após a refiliação.

Portanto, entendo ter sido correta a aplicação dos dispositivos supracitados pelo magistrado a
quo a fim de negar concessão dos benefícios pleiteados, visto que tudo aponta para a
existência de incapacidade antes do início das contribuições previdenciárias.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo
anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo
a autora apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo
qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos
do § 3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000327653v14 e do código CRC 199547b5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001899-43.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FRANCISCA DA CONCEICAO DIAS GUIMARAES (AUTOR)
ADVOGADO: FABIO BARRETO (OAB ES012439)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375791v2 e do código CRC 0312495e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5000842-62.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: IVANI DOS ANJOS GUILHERME AMORIM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando concessão do benefício de auxílio-doença, aposentadoria
por invalidez ou auxílio-acidente por ser a autora portadora de adenoma polipóide de intestino
grosso.

Sentença (evento 23, sentença 1): julgou improcedente o pedido devido à inexistência de
provas acerca da incapacidade da autora, tendo sido conclusivo o laudo pericial produzido em
juízo a respeito da plena capacidade laborativa da parte.

Razões da recorrente (autora) – (evento 29, recurso inominado 1): alegação de cerceamento
de defesa devido à negativa do pedido de nova perícia judicial. Requer anulação da sentença e
reabertura da instrução processual com a consequente realização de nova perícia médica com
especialista.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual (evento 1, petição inicial 1): do lar.

b) Idade atual (evento 13, laudo 1, fl. 2): 62 anos.

c) CNIS: (Evento 7, outros 1, fls. 6-12)

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 7, fl. 1): laudo médico datado de 11/12/2018 atestando que a paciente
submeteu-se a colonoscopia para retirada de pólipo de cólon descendente, com biópsia
indicando adenoma polipóide de intestino grosso do tipo túbulo-veloso com displasia de baixo
grau. Não atesta incapacidade.

*(Evento 1, laudo 7 fls. 3-7): exames de mamografia, colo de útero, urinálise, hemograma e
neurológico. Nenhum atesta incapacidade.

e) Laudos SABI:

*(Evento 7, outros 1, fls. 13-15): laudos médicos datados de 12/05/2015, 17/06/2015,
09/08/2016 atestando dor lombar baixa e inexistência de incapacidade laborativa.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:
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“A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos:
verificação de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, manutenção da qualidade
de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I, 59 da Lei 8.213/91). Já a
aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quando demonstrada
incapacidade permanente para o trabalho e impossibilidade de adaptação para
outro (art. 42 da supracitada lei).

Quanto à incapacidade, o laudo elaborado pela perita judicial atesta que a
parte autora não está incapacitada para o exercício de suas atividades
laborativas habituais. (...)

O laudo pericial foi conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa da
parte autora, e sendo o mesmo, em princípio, imparcial, há de prevalecer sobre
o particular, apresentado unilateralmente. (...)

Ainda, cabe destacar que, seja por conta das características próprias da
doença de que padece ou do resultado do tratamento médico que vem
realizando, é plenamente plausível uma pessoa ser portadora das patologias
alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o labor, sendo este o caso
dos autos.

Assim, ante a inexistência de prova da incapacidade laborativa, a
improcedência do pedido de benefício por incapacidade é medida que se impõe,
afigurando-se despiciendo o exame dos demais requisitos necessários ao
deferimento dos benefícios almejados.”

VOTO

Trata-se de recurso da parte autora impugnando sentença que julgou improcedente o pedido
de benefício previdenciário devido à ausência de provas a respeito da incapacidade laborativa
da parte.

A recorrente se limita, em suas razões, a invocar o direito fundamental à prova e a
sustentar preliminar de cerceamento de defesa, por ter-lhe sido negada a produção de nova
prova pericial. A autora não se conforma com a conclusão da perícia judicial, alegando não
ter sido abordada a patologia descrita na petição inicial, qual seja adenoma polipóide de
intestino grosso, e pela não constatação de incapacidade laboral.

Inicialmente, esclareço ser absolutamente aceitável que, diante da impossibilidade de se
encontrar profissionais que sejam especialistas em todas as matérias deduzidas em juízo
(habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado, zelando pela celeridade do procedimento,
nomeie profissionais que sejam capazes, por sua formação generalista, de extrair as
conclusões necessárias para a resolução da lide.
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No casos dos autos, observa-se que a autora não requereu designação de perito especialista
em qualquer área, tampouco, tendo sido intimada a se manifestar, se queixou da especialidade
da médica designada para a perícia judicial (medicina do trabalho).

A Recorrente alega que “o ato pericial não foi elaborado de maneira satisfatória, eis que a
análise do profissional não contemplou todas as moléstias apresentadas pela Autora”.
Todavia, verifica-se no laudo pericial que a recorrente sequer fez menção à patologia sobre a
qual fundamentou a petição inicial (adenoma polipóide de intestino grosso), tendo se
queixado somente de dores nas costas, crises epiléticas, diabetes e hérnia de hiato (evento 13,
laudo 1, fl. 2).

Em síntese, a perícia judicial concluiu, através dos laudos médicos particulares (os quais
foram, por diversas vezes, referenciados no laudo pericial, de modo que não prospera a
alegação de que a perícia não considerou os documentos constados nos autos), que a autora é
portadora de diabetes e dor lombar baixa, entretanto, não possui incapacidade.

A autora, por sua vez, intimada a se manifestar, somente questionou o laudo pericial na
medida em que este negou a existência de incapacidade, pelo que requereu a produção de
nova perícia. Quanto aos demais quesitos, não impugnou o laudo pericial, aliás, pelo
contrário, tentou se beneficiar do diagnóstico realizado na perícia, que atestou patologias
diversas da que havia citado na petição inicial.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas ou mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas sobre as quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Vale destacar que nem mesmo os laudos particulares juntados pela autora (evento 1, laudo 7),
tampouco os laudos SABI (evento 7, outros 1, fls. 13-15) atestaram incapacidade para o
trabalho, razão pela qual restou evidente que a autora não faz jus à concessão de benefício
previdenciário.

Diante do exposto, afasto a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que está claro que a
prova pericial, bem como os demais elementos constantes dos autos foram suficientes para
elucidar as questões que ainda não estavam claras para o julgador quanto à incapacidade da
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segurada.

Quanto a anulação da decisão a quo, a autora argumenta que o magistrado decidiu em
inobservância a princípios constitucionais ao não determinar a realização da prova que
entendia importante. Todavia, tal alegação não prospera na medida em que o magistrado tem a
liberalidade de determinar a produção das provas que entende mais pertinentes à formação de
seu convencimento. Se, após o encerramento da instrução, o magistrado entende que a causa
está madura para julgamento e que o escopo probatório produzido é suficiente para resolução
da lide, não existe previsão no CPC que o obrigue a deferir requerimento de produção de
provas feito posteriormente por qualquer das partes.

Ademais, para que a sentença seja anulada sob esta alegação, deve-se questionar acerca da
precariedade da perícia realizada e da essencialidade da nova perícia para apreciação da
questão da incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual, o que não é o
caso dos autos, tendo em vista que a prova produzida por médico especialista encontra-se
suficientemente fundamentada para convencimento do juízo, pois apresentou esclarecimentos
satisfatórios sobre o quadro clínico da segurada.

Convém ressaltar que não se deve confundir o inconformismo da parte quanto ao resultado da
prova com nulidade. No mais, observo que as conclusões do perito se deram com base em
exame físico realizado e na análise do exame complementar, constituindo, certamente,
documento hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000317245v7 e do código CRC 11119741.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000842-62.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: IVANI DOS ANJOS GUILHERME AMORIM (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375793v2 e do código CRC 42ffa40d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 504

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 32/202

5008228-83.2018.4.02.5001 500000323996 .V26 JES10867© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5008228-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício de auxílio-doença e/ou
conversão em aposentadoria por invalidez desde o seu requerimento, em 03/11/2017. (evento
1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 44): julgou procedentes os pedidos para conceder o benefício
de auxílio-doença, com DIB em 03/11/2017 (DER do NB 6207826292) e sua posterior
conversão em aposentadoria por invalidez, a partir de 24/09/2018 (data da realização da
perícia judicial).

Razões da parte recorrente - INSS (evento 51): diz, no mérito, que a sentença
deve ser reformada, posto que a DII foi fixada em novembro de 2017 quando eram exigidos
12 meses de contribuição para reingresso no RGPS e a parte autora tinha apenas 8
contribuições previdenciárias. Desta forma, a parte perdeu a qualidade de segurada,  não
cumpriu a carência exigida em lei e não faz jus à concessão do benefício. Requer a
revogação da concessão da aposentadoria por invalidez, posto que se o segurado não está
obrigado a fazer cirurgia, ele deve se submeter a perícias médicas frequentes a fim de
verificar a persistência do quadro fático que motivou a concessão do benefício, sendo devida
assim a concessão do auxílio-doença com fixação de DCB. Alega que, caso reconhecido o
direito ao benefício, deve-se considerar como data de início do benefício - DIB - a data da
juntada aos autos da perícia médica judicial, quando posterior à citação.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: empregada doméstica (qualificação inicial);

b) idade atual: 61 anos (evento 1, Cpf 4);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Laudo 10)

* 31/01/2018 - atesta a doença e encaminha a parte para cirurgia;

* 01/11/2017 - atesta a doença e encaminha a parte para cirurgia.

d) laudos SABI (evento 4, Outros 1)

* 03/10/2014 - existe incapacidade laborativa;

* 22/01/2018 - não existe incapacidade laborativa.
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 A sentença julgou procedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

"In casu, realizada perícia com médico ortopedista em 24/09/2018 (Evento 14,
LAUDO1), ficou constatado que a autora é portadora de artrose coxofemoral,
estando temporariamente incapaz de exercer suas atividades laborativas
habituais de doméstica. Asseverou o expert que a periciada apresenta restrições
para andar e carregar peso, devido às dores geradas por esta patologia.

Ainda segundo o perito, a incapacidade existe desde novembro de 2017, sendo
necessário o tratamento cirúrgico - artroplastia total do quadril, para que a
parte autora recupere sua capacidade para o labor no prazo aproximado de 6
meses após a cirurgia. 

Ocorre que, não obstante o perito tenha afirmado que a doença que a segurada
vem cursando neste momento não gera incapacidade física em definitivo, a sua
idade avançada (60 anos) e a complexidade do caso, que envolve artroplastia
total do quadril, me fazem crer que a parte autora encontra-se incapaz de
trabalhar como doméstica por tempo indefinido.

Sendo assim, as condições socioeconômicas da requerente – idosa, baixo nível
de escolaridade e trabalhadora braçal, permitem concluir pela impossibilidade
da sua reabilitação profissional, o que, nos termos da Súmula 47 da
TNU[1] autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez.

(...)

Quanto aos demais requisitos legais – qualidade de segurada e carência, há de
se destacar que o CNIS do Evento 29 revela que após a perda da qualidade de
segurada, em 2016, a parte autora reingressou no RGPS na qualidade de
empregada, na data de 01/07/2016. Destarte, na DII fixada pelo perito –
novembro de 2017, a requerente já havia efetuado mais de 6 recolhimentos
mensais, como previsto na Lei 13.457/2017, que incluiu o art. 27-A na Lei
8.213/91, então vigente à época.

Com isso, comprovada a incapacidade laborativa e presentes os demais
requisitos necessários para a concessão de benefício por incapacidade, entendo
que a parte autora faz jus à concessão do auxílio-doença desde a DER, em
03/11/2017, devendo este ser convertido em aposentadoria por invalidez a
partir da realização da perícia judicial, em 24/09/2018".

VOTO
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De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, a controvérsia cinge-se o fato de ter ou não a parte autora
cumprido o período de carência necessário para a concessão do benefício.

Aduz a recorrente - INSS - que a parte autora não apresenta o número de
contribuições necessárias conforme preceituava a Lei 13.457/2017, que exigia do segurado o
cumprimento de 12 (doze) meses do período da carência após a perda da qualidade de
segurado e por isso não possui requisito legal para a concessão do benefício de auxílio-
doença.

Sobre o recurso inominado, o CNIS/Mapa (evento 29, Outros 1) informa que a
parte autora recolheu contribuições previdenciárias como contribuinte individual até
30/04/2015, e teria perdido a qualidade de segurada em 16/06/2016. Contudo, retornou ao
RGPS como empregada doméstica no período de 02/04/2016 a 24/03/2017, conforme CTPS
juntada no evento 1, CTPS 6. 

Dessa forma, considerando que a parte autora requereu o benefício em
03/11/2017 e que a sua incapacidade teve início em novembro de 2017, conforme laudo
médico particular de 24/09/2018 (evento 14, Laudo 1), não há dúvida de que faz jus ao
benefício requerido, pois o espelho do CNIS/Mapa (evento 29, Outros 1) e a cópia de sua
CTPS (evento 1, CTPS 6) demonstram que não houve perda da qualidade de segurado, pois a
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parte autora contribuiu como contribuinte individual no período de 01/12/2012 a 30/04/2015,
sendo que retornou ao RGPS como empregada doméstica no período de 02/04/2016 a
24/03/2017.  

Assim, a recorrida, ao tempo da incapacidade, era segurada do RGPS e possuía
a carência necessária para a concessão do benefício de auxílio-doença requerido. 

Quanto à contagem do período de carência, sabe-se que ela é distinta da de
contribuição, vejamos:

Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do
transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de
Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art.
26:

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e
aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.

Como dito, os conceitos de carência e tempo de contribuição são distintos, ainda
que ambos estejam ligados quando da apuração do total de meses/competências recolhidas ao
RGPS. Aquela (carência) se conta por mês, sendo suficiente para tanto apenas um único dia
dentro de um mês para que ele seja computado, enquanto aquele (tempo de contribuição), se
conta por dia, meses e anos completos para se fazer jus a um ou outro benefício.

Ademais, a incapacidade restou satisfatoriamente comprovada através
do laudo médico pericial de 24/09/2018 (evento 14, Laudo 1), ao atestar que a parte autora
apresenta artrose coxofemoral e limitações para andar e carregar peso. O perito confirmou
que parte possui incapacidade parcial e temporária desde novembro de 2017 e necessita de
cirurgia com tempo de recuperação de aproximadamente 6 meses após o procedimento.

Cabe a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez quando a incapacidade for total e temporária, dependente de intervenção cirúrgica,
porque não se obriga a realização do referido procedimento, por força do art. 101 da Lei
8.213/91.

Nesse sentido, considerando a idade avançada da recorrente (61 anos), o  seu
baixo nível de escolaridade, o exercício de trabalho braçal e a indicação de cirurgia invasiva
de artroplastia total do quadril, conforme o laudo complementar anexado aos autos (evento
35, Laudo 1), entendo que a recorrida faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença,
bem como a sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, conforme determinado
na sentença a quo.

Por fim, mantenho a DIB em 03/11/2017 conforme fixada na sentença, tendo
em vista que o laudo médico pericial atestou a data de início de incapacidade em novembro
de 2017.
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Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000323996v26 e do código CRC bf6c5040.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5008228-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: WILLIAN PEREIRA PRUCOLI (OAB ES015907)
ADVOGADO: PATRICIA DOS SANTOS (OAB ES025460)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375801v2 e do código CRC bc4a7d38.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001948-93.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALESSANDRO CAETANO DE FREITAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em razão de omissão no
acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 1.022 do
CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, pela
leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência de omissão no
julgado.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma,
ocorreu sem a declaração de obrigatoriedade do segurado se submeter a exame médico
disponibilizado pela Previdência Social, bem como a possibilidade de revisão do benefício
em tela caso a perícia médica administrativa verifique a inexistência de condições clínicas
que levaram ao seu deferimento.

De fato há omissão no voto quanto a esse ponto.

VOTO

A parte embargante argumenta que a concessão judicial de benefício
previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS e que deve ser declarada a
obrigatoriedade do segurado se submeter a exame médico disponibilizado pela Previdência
Social, bem como a possibilidade de revisão do benefício em tela caso a perícia médica
administrativa verifique a inexistência de condições clínicas que levaram ao seu deferimento.

De fato, observo que o voto declara que  a parte autora se encontra
incapacitada definitivamente para a sua função habitual de lavrador, devendo ser
reabilitada pelo INSS para outra função que respeite suas limitações físicas.

Com efeito, a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os sociais e os
pessoais. Sendo assim, não cabe ao Juízo determinar a reabilitação, mas sim o
encaminhamento da parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, conforme fixado no tema n. 177, da Turma Nacional de Uniformização, julgado
em 21/02/2019.
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Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora
esteja reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a
reabilitação profissional.

Deve, ainda, ser ressalvada a possibilidade de mudanças das circunstâncias
fáticas que não foram observadas no laudo pericial, como um eventual restabelecimento
positivo de sua saúde. Assim, o INSS também poderá cessar o benefício caso constatada a
total recuperação da capacidade laborativa para a sua função habitual, em nova perícia a ser
realizada em sede administrativa.

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento aos embargos de
declaração para sanar omissão quanto à manutenção do pagamento do benefício de auxílio-
doença até a conclusão do programa de reabilitação profissional, após a análise administrativa
de elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação de eventual restabelecimento da saúde da
parte autora, para a sua função habitual, em nova perícia a ser realizada em sede
administrativa, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000338041v7 e do código CRC 6a520dec.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001948-93.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALESSANDRO CAETANO DE FREITAS (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS VANDERMUREN BRUM (OAB ES020430)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar provimento aos embargos de declaração para sanar omissão quanto à manutenção do
pagamento do benefício de auxílio-doença até a conclusão do programa de reabilitação
profissional, após a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação
de eventual restabelecimento da saúde da parte autora, para a sua função habitual, em nova
perícia a ser realizada em sede administrativa, nos termos da fundamentação, que passa a
integrar o acórdão embargado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375667v2 e do código CRC 2c5e15fe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5007163-53.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JONAS GOMES BENFICA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em razão de
omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 1.022 do
CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, pela
leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência
de omissão e contradição no julgado.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma,
ocorreu sem a análise detida das informações prestadas em toda a instrução processual, posto
que a profissão habitual da parte autora é totalmente braçal, possui 55 anos de idade e terá
grandes dificuldades para apreder uma nova função, bem como  dificilmente alcançará a
mesma remuneração da sua atividade costumeira. Desta forma, a possibilidade de reabilitação
é totalmente inviável, em virtude da sua incapacidade e das suas condições pessoais e sociais.

VOTO

Não assiste razão ao embargante. Com efeito, as circunstâncias relevantes do
processo foram devidamente analisadas e o reconhecimento de que o autor possui
incapacidade parcial e definitiva para a sua atividade habitual, com possibilidade de
readaptação para outra função, tendo em vista a idade laboral ativa (55 anos), restaram
suficientemente fundamentados e amparados no arcabouço probatório dos autos. Isso se
verifica ao longo do julgado embargado, principalmente quando relata as condições pessoais
do autor, os documentos juntados, as conclusões do perito do juízo e a ausência de prova de
que há impossibilidade de reabilitação, sendo que o reconhecimento de todos esses fatores
levaram a manutenção fundamentada da sentença, não havendo que se falar em omissão ou
contradição do julgado. 

Ademais, não compete à autarquia federal a eficácia posterior do processo de
reabilitação, ou seja, o sucesso na reinserção da parte autora na nova função, pois apenas é
fornecido nova expertise, devendo buscar os meios próprios para a reintegração ao mercado
de trabalho e nesse novo mister. 
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Diante do exposto, verifica-se que não há contradição nem omissão no acórdão,
restando analisada e fundamentada a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e
completa, sendo o recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões. Com
efeito, a insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os
elementos constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesses
termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000344694v5 e do código CRC 9ad708d1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5007163-53.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JONAS GOMES BENFICA FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS (OAB ES024097)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375695v2 e do código CRC ba8f764c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5004994-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WILIAM PINTO RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão de
alegada omissão no julgado que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de
concessão de auxílio-doença. Alega a embargante, em síntese, equívoco no julgado, tendo em
vista que a autora possui limitação funcional importante com incapacidade definitiva. Alega
que o pedido administrativo de auxílio-doença foi realizado em 13/12/2017 em razão de
agravamento/progressão das patologias e que, nesta época, o segurado possuía os requisitos
exigidos por lei para solicitar o benefício de auxílio-doença.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 1.022 do
CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, pela
leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência de omissão no
julgado.

Não assiste razão ao embargante. Com efeito, as circunstâncias relevantes do
processo foram devidamente analisadas e a fixação da DII em 11/02/2010 restou
fundamentada pelo perito judicial especialista em cardiologia, com base em análise clínica,
laudos médicos e exames apresentados pela parte. Ato seguinte, na análise da qualidade de
segurado, restou devidamente demonstrado que na data da DII fixada, o demandante não
possuía mais a qualidade de segurada, motivo pelo qual a sentença foi reformada para o
julgamento de improcedência do pedido.

Verifica-se ao longo do julgado embargado que levou-se em consideração todos
os documentos juntados, bem como a análise das contribuições vertidas e das condições
pessoais da parte, convindo mencionar, ainda, que a omissão apontada não se sustenta, pois o
que busca a parte, na verdade, é a reforma do julgado pela via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, verifica-se que não há contradição nem omissão no acórdão,
restando analisada e fundamentada a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e
completa, sendo o recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões. Com
efeito, a insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os
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elementos constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesses
termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000342327v4 e do código CRC 5ba89c09.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5004994-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WILIAM PINTO RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: EWERTON POLESE RAMOS (OAB ES022198)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375697v2 e do código CRC a1e154b3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000040-92.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: YSABELLA PALOMBO COELHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de auxílio-reclusão com fundamento no último salário de
contribuição, considerando que este foi superior ao limite estabelecido pela Portaria
Interministerial MPS/MF n.11, de 09.01.2013.

Alega a parte recorrente, em síntese, que o valor do salário de contribuição
recebido pelo segurado está abaixo do teto determinado pela Portaria, no ano de 2013. Requer
a concessão do benefício relativo ao período em que o segurado ficou recluso, de 12/09/2013
até 07/10/2015.

VOTO

Acerca da matéria, observo que o benefício de auxílio-reclusão encontra-se
disciplinado pelo art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas
pela Emenda Constitucional nº 20/98, art. 80 da Lei nº 8.213/91 e arts. 116 a 119 do Decreto
nº 3.048/99 e é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Conforme interpretação
dada à regra pelo STF, considera-se, para o deferimento do benefício previdenciário, apenas a
renda do segurado, não importando a renda de seus dependentes (RE 587.365).

Estabelece o art. 80 da Lei 8.213/91 que “O auxílio-reclusão será devido, nas
mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão,
que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.”

Já o art. 13 da EC 20/1998 é claro ao dispor que “Até que a lei discipline o
acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus
dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta
mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei,
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de
previdência social.” Como desde então não foi editada lei alguma, o valor de R$ 360,00 vem
sendo atualizado por normas infralegais, quais sejam, Portarias do MPS.

Para a aferição da renda bruta a que se refere o art. 13 da EC 20/1998, a
consideração do último salário recebido pelo segurado não abrange as verbas rescisórias
(indenização de férias não gozadas, pagamento antecipado de aviso prévio, etc), as quais não
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são pagas com habitualidade (art. 201, § 11, da CRFB/1988). Assim, para fins de concessão
do auxílio-reclusão, importa, segundo o art. 13 da EC 20/1998, que o segurado tenha baixa
renda no momento em que foi preso.

No caso dos autos, na época da prisão, que se deu em 12/09/2013 (evento 1,
Alvará de Soltura 4, fl.1), o segurado estava empregado na empresa VLADEMIR PESCA
EPP e, de acordo com a cópia da CTPS (evento 1, Processo Administrativo 6, fl.7), manteve
o vínculo com o empregador no período compreendido entre 01/02/2013 e 28/09/2013 e
auferia renda de R$ 850,00, a qual é comprovada também pelo extrato CNIS juntado aos
autos (evento 21, Petição 2, fl.10), traduzindo-se em montante inferior ao estabelecido na
Portaria MF n° 15, de 10/01/2013, vigente à época dos fatos, que fixava como limite para a
concessão do benefício o recebimento de renda no valor de até R$ 971,78.

Assim, tratando-se de pedido de concessão de auxílio reclusão, entendo que
apesar do útlimo salário de contribuição no valor de R$ 1.700,00 ser superior ao estabelecido
na Portaria MF n° 15, deve ser considerado o último salário recebido pelo segurado sem as
verbas rescisórias. Sendo assim, concluo que o segurado recluso pode ser considerado “baixa
renda” para fins de concessão do benefício pleiteado.

Desta forma, a parte autora faz jus à concessão do auxílio reclusão,  relativo ao
período em que o segurado ficou recluso, de 12/09/2013 até 07/10/2015, tendo em vista
o preenchimento do requisito legal de baixa renda.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Por estes fundamentos, voto por conhecer e dar provimento ao recurso  para
julgar procedente o pedido e condenar o INSS a pagar o benefício de auxílio reclusão
de 12/09/2013 até 07/10/2015, com incidência de juros desde a citação e correção monetária
desde o vencimento de cada parcela, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000345057v12 e do código CRC ca7874f2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000040-92.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: YSABELLA PALOMBO COELHO (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CAMPANA FIOROT (OAB ES014617)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar provimento ao recurso para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a pagar o
benefício de auxílio reclusão de 12/09/2013 até 07/10/2015, com incidência de juros desde a
citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos do Manual de
Cálculo da Justiça Federal, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375823v2 e do código CRC f16ac215.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 0001812-56.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: KYARA MIRANDA SOARES DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente o pedido de auxílio-reclusão e condenou a autarquia federal a concessão do
benefício bem como ao pagamento dos atrasados. 

Alega a parte recorrente, em síntese, que como o segurado encontrava-se desempregado no
momento do recolhimento à prisão, deve ser levado em consideração seu último salário de
contribuição, que é acima do valor estabelecido na Portaria de regência, e não a “renda zero”,
como consignado na sentença. Pugna, na eventualidade da manutenção da sentença, pela
aplicação do índice previsto no art. 1º F da Lei 9494/98 para os consectários. Requer a
restituição dos valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada.

VOTO

Acerca da matéria, observo que o benefício de auxílio-reclusão encontra-se disciplinado pelo
art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas pela Emenda
Constitucional nº 20/98, art. 80 da Lei nº 8.213/91 e arts. 116 a 119 do Decreto nº 3.048/99 e é
devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Conforme interpretação dada à regra
pelo STF, considera-se, para o deferimento do benefício previdenciário, apenas a renda do
segurado, não importando a renda de seus dependentes (RE 587.365).

Estabelece o art. 80 da Lei 8.213/91 que “O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas
condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria
ou de abono de permanência em serviço.”

Já o art. 13 da EC 20/1998 é claro ao dispor que “Até que a lei discipline o acesso ao salário-
família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios
serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$
360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos
mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.” Como desde
então não foi editada lei alguma, o valor de R$ 360,00 vem sendo atualizado por normas
infralegais, quais sejam, Portarias do MPS.

Para a aferição da renda bruta a que se refere o art. 13 da EC 20/1998, a consideração do
último salário recebido pelo segurado não abrange as verbas rescisórias (indenização de férias
não gozadas, pagamento antecipado de aviso prévio, etc), as quais não são pagas com
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habitualidade (art. 201, § 11, da CRFB/1988).

Pois bem, acerca da situação de desemprego ao tempo da prisão, este juízo possui
entendimento alinhado com julgado da 2ª Turma do E. STJ que, por unanimidade, assegurou a
concessão do benefício ao segurado desempregado, entendendo que deve-se levar em
consideração não o último salário de contribuição antes da prisão, mas sim a renda
efetivamente auferida no momento do recolhimento, sendo que no caso de desemprego a
ausência de renda do segurado significa “renda zero” e induz ao preenchimento do requisito
legal referente ao critério econômico, qual seja, de segurado de baixa renda. À propósito,
trago à colação ementa da referida decisão:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU
SEM RENDA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO. ÚLTIMO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A questão jurídica controvertida
consiste em definir o critério de rendimentos ao segurado recluso em situação de
desemprego ou sem renda no momento do recolhimento à prisão. O acórdão recorrido e
o INSS defendem que deve ser considerado o último salário de contribuição, enquanto
os recorrentes apontam que a ausência de renda indica o atendimento ao critério
econômico. 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991 o
benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de amparo
aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão
prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no caso,
entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério
para a concessão do benefício a "baixa renda". 4. Indubitavelmente que o critério
econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os
dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991
expressa que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não
receber remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à
prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora
deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado que
está em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida
pela Previdência Social." (art. 15, II, da Lei 8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos
por si sós suficientes ao provimento dos Recursos Especiais, a jurisprudência do STJ
assentou posição de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser
verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus
regit actum. Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC,
Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP,
Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. 8. Recursos
Especiais providos. (REsp 1480461/SP, Relator(a)Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da Publicação/Fonte DJe
10/10/2014)

Sobre a divergência jurisprudencial acerca da matéria, convém anotar que em sessão realizada
no dia 08/10/2014, a Turma Nacional de Uniformização alterou o entendimento anteriormente
adotado no PEDILEF 200770590037647, para estabelecer que os requisitos necessários à
concessão do benefício de auxílio-reclusão devem ser analisados segundo a legislação vigente
à época da prisão, e que, se na data do efetivo recolhimento à prisão o segurado encontrava-se
desempregado, não haveria renda a ser considerada, restando atendido, portanto, o critério
para aferição da “baixa renda” (PEDILEF 50002212720124047016).
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No caso, observo que o segurado foi preso em 02/06/2016 (evento 9) e consta nos autos
informação de que o último vínculo empregatício antes da prisão cessou em
16/10/2015 (evento 1, Outros 5, fl.7), ou seja, encontrava-se desempregado quando foi
preso. 

Assim, conforme toda a fundamentação supra, segundo o qual o segurado que se encontra
desempregado tem renda igual a zero, sendo irrelevante se o último salário de contribuição,
meses atrás, teve valor expressivo, reconheço à parte autora o direito à percepção do benefício
previdenciário pleiteado, devendo ser mantida integralmente a sentença prolatada quanto ao
mérito.

O pedido de modificação dos consectários também não deve prosperar. Com efeito, acerca da
matéria assevero que em 20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case
de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo primordial da
correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a especial
aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos, observo
que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob pena de
enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de índice já
reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável para fins
de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-
F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

Quanto aos juros de mora, não há reparo a ser feito na sentença, visto que em consonância
com o referido julgado do STF - RE 870.947/SE que dispõe: “quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
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remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09”.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual modulação de seus
efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo,
caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus
efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução.

Por estes fundamentos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do “caput” do art. 55 da Lei 9.099/95.

Por estes fundamentos, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000319362v4 e do código CRC c75a9456.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0001812-56.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: KYARA MIRANDA SOARES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: YNDIANARA MIRANDA ALVES VIEIRA (OAB ES030777)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, mantendo-se a sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375835v2 e do código CRC f17f1274.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5001386-75.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELOA KELLEM ALVES MENDES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão, sob o fundamento de que
o preso não mantinha a qualidade de segurado quando do recolhimento, por não ter sido
comprovado nos autos situação de desemprego que ensejasse a aplicação da extensão do
período de graça.

Alega a recorrente, em síntese, que as testemunhas ouvidas na audiência de
instrução confirmaram que o recluso estava desempregado há mais de um ano e estava
procurando emprego, circunstância que enseja a prorrogação do período de graça e, deste
modo, a concessão do benefício.

VOTO

Acerca da matéria, observo que o benefício de auxílio-reclusão encontra-se
disciplinado pelo art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas
pela Emenda Constitucional nº 20/98, art. 80 da Lei nº 8.213/91 e arts. 116 a 119 do Decreto
nº 3.048/99 e é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Conforme interpretação
dada à regra pelo STF, considera-se, para o deferimento do benefício previdenciário, apenas a
renda do segurado, não importando a renda de seus dependentes (RE 587.365).

Estabelece o art. 80 da Lei 8.213/91 que “O auxílio-reclusão será devido, nas
mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão,
que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.”

Já o art. 13 da EC 20/1998 é claro ao dispor que “Até que a lei discipline o
acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus
dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta
mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei,
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de
previdência social.” Como desde então não foi editada lei alguma, o valor de R$ 360,00 vem
sendo atualizado por normas infralegais, quais sejam, Portarias do MPS.

Para a aferição da renda bruta a que se refere o art. 13 da EC 20/1998, a
consideração do último salário recebido pelo segurado não abrange as verbas rescisórias
(indenização de férias não gozadas, pagamento antecipado de aviso prévio, etc), as quais não
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são pagas com habitualidade (art. 201, § 11, da CRFB/1988).

No entanto, para o caso de comprovação de desemprego involuntário ao tempo
da prisão, resta pacificado no E. STJ, através da fixação do Tema Repetitivo n. 896, em
22/11/2017, (REsp 1.485.417), que: “Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei
8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral
remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último
salário de contribuição”.

Já em relação à comprovação da qualidade de segurado do RGPS, o art. 15, II,
da Lei nº 8.213/91 estabelece que o segurado de deixa de contribuir para a previdência social
por mais de 12 meses consecutivos perde a qualidade de segurado, entretanto, esse período
pode ser prorrogado por até 36 meses, nos termos do art. 15, §4 da Lei 8.213/91, se o
trabalhador comprovar que já recolheu mais de 120 contribuições mensais ininterruptas e que
encontra-se em situação de desemprego involuntário.

No caso específico dos autos, quanto à qualidade de segurado, observa-se no
Evento 26 que o autor teve vários vínculos empregatícios ao longo da vida laboral e que o
último salário de contribuição antes da prisão se deu em maio de 2015, enquanto o
recolhimento ao cárcere ocorreu em 23/12/2016.

Na audiência de instrução (Evento 30) foram ouvidas 3 testemunhas da parte
autora que afirmaram que o Sr. MANOEL MENDES DE ARAUJO encontrava-se sem
emprego ao tempo da prisão e que ele não vinha ajudando muito com as despesas da casa em
virtude do desemprego. Disseram ainda que o mesmo estava a procura de trabalho, que fazia
alguns “bicos” de forma eventual, mas não souberam informar em qual atividade.

Pois bem, após a análise dos depoimentos das testemunhas, somadas as outras
provas dos autos: cópia da CTPS e extrato do CNIS no qual se verifica que o autor manteve
constantes vínculos de trabalho ao longo do tempo, concluo que restou comprovada situação
de desemprego involuntário que enseja a aplicação da extensão do período de graça, nos
termos do art. 15 da Lei 8213/91.

Isso porque não há nos autos informação robusta sobre qualquer atividade
formal ou informal desenvolvida pelo Sr. Manuel após o término do vínculo de trabalho, em
maio de 2015. Também, analisando o extrato do CNIS, observa-se que o segurado sempre
manteve constantes e sucessivos vínculos formais de emprego, circunstância que deve ser
interpretada em favor do trabalhador, no sentido de que a ausência de trabalho formal
configura situação de desemprego involuntário quando da prisão, em 12/2016.

Resta, portanto, presente o requisito formal da qualidade de segurado do Sr.
MANOEL MENDES DE ARAUJO quando da prisão. Já o requisito da dependência
econômica das autoras, menores impúberes, encontra-se comprovada através das certidões de
nascimento juntadas na inicial e, diante de todo o exposto, reformo a sentença para julgar
procedente o pedido das autoras e concedo o INSS à conceder o benefício de auxílio reclusão
as mesmas, desde a data da prisão, em 23/12/2016, até a data da soltura do preso, fuga ou da
progressão de regime prisional.
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Sem custas.  Sem condenação em verba honorária, o disposto no art. 55 da Lei
9.055/95.  

Por estes fundamentos, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO para
julgar procedente o pedido e condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio reclusão em
favor das autoras, desde a data do recolhimento à prisão em regime fechado, em 23/12/2016,
até a data da efetiva soltura, fuga do segurado ou progressão de regime prisional, condenando
a autarquia, ainda, ao pagamento dos atrasados com juros desde a citação e correção
monetária desde as prestações devidas, tudo consoante índices dispostos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, nos termos da fundamentação supra. Comprovando a parte autora
que o segurado permanece recolhido à prisão (em regime fechado) CONCEDO A TUTELA
ANTECIPADA pleiteada, desde a data de julgamento por esta C. Turma Recursal, tendo em
vista o caráter alimentar do benefício previdenciário.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000321120v2 e do código CRC f3c4e38a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001386-75.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELOA KELLEM ALVES MENDES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRÉ DE SOUZA PANSINI (OAB ES021415)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a
implantar o benefício de auxílio reclusão em favor das autoras, desde a data do recolhimento
à prisão em regime fechado, em 23/12/2016, até a data da efetiva soltura, fuga do segurado ou
progressão de regime prisional, condenando a autarquia, ainda, ao pagamento dos atrasados
com juros desde a citação e correção monetária desde as prestações devidas, tudo consoante
índices dispostos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da fundamentação
supra. Comprovando a parte autora que o segurado permanece recolhido à prisão (em regime
fechado) CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada, desde a data de julgamento por
esta C. Turma Recursal, tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376195v2 e do código CRC 78345ea7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0007171-53.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FLORIANO MUTZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Em suas razões, alega que o período de
25/10/1970 a 24/10/1972 deve ser declarado como tempo de atividade rural em regime de
economia familiar, tendo em vista que o início de prova material foi corroborado pela prova
testemunhal, e que os períodos de 01/03/1997 a 30/09/1999 e de 01/04/2000 a 05/07/2017
devem ser declarados como tempo especial por exposição ao agente ruído.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor. 

VOTO

3. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários. Posteriormente, a TNU ampliou a tese anteriormente
fixada ao adotar o entendimento de que também o trabalho rural do menor com idade inferior
a 12 anos pode ser considerado para fins previdenciários (Pedilef n. 0001593-
25.2008.4.03.6318).

4. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

5. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. 

6. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que as atividades
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desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural.

7. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material,
desde que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

8. No caso dos autos, o autor pede a reforma da sentença para que seja
reconhecido como tempo de atividade rural em regime de economia familiar o período de
25.10.1970 (data em que completou 12 anos de idade - data de nascimento: 25.10.1958 -
evento 1, OUT3, fl. 01) a 24.10.1972.

9. Com o objetivo de comprovar o alegado, constata-se que os documentos
relevantes para o deslinde da questão são a escritura de compra e venda (evento 1 OUT4, fls.
14-15), lavrada em 19.07.1965, em que Elias Mutz, seu genitor, figura como comprador de
imóvel rural na localidade denominada Córrego do Chapéu (MG), e os documentos juntados
no evento 1, OUT4, fls. 19, 21, 23, 24 e 25 que demonstram a permanência do imóvel da
esfera de propriedade do pai do autor durante a década de 1990.

10. Para ampliar o valor probatório do início de prova material, foi realizada
audiência, ocasião em que foram colhidos o depoimento pessoal e os depoimentos das
testemunhas. A sentença consigna que, do período de trabalho rural nela reconhecido, deve-se
excetuar aquele interregno anterior aos 14 anos de idade do autor (período anterior a
25.10.1972), dado que a prova não foi suficientemente precisa quanto ao início efetivo do
trabalho.

11. Entretanto, a análise dos depoimentos de duas das testemunhas permite que
se chegue a conclusão diversa. Uma delas, 18 anos mais velha do que o autor, disse que o
conhecia desde que ele nasceu. A mesma testemunha declarou que o autor sempre ajudou o
pai na roça e que se recordava de tê-lo visto ajudando os pais desde os 10 anos de idade. A
outra testemunha afirmou que viu o autor pela primeira vez quando ele (o autor) tinha 10 anos
de idade e que, nessa idade, o autor já ajudava os pais. Disse, ainda, que via o autor e seus
irmãos trabalhando na roça com os pais. 

12. Diante da assertividade dos depoimentos, pode-se concluir, em conjunto
com a prova documental, que o autor, no período de 25.10.1970 a 24.10.1972 exercia
atividade rural em regime de economia familiar.

13. Com relação aos períodos de 01/03/1997 a 30/09/1999 e de 01/04/2000 a
05/07/2017, o autor pede a reforma da sentença para que seja declarada a sua especialidade
por exposição ao agente ruído.
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14. Os PPPs juntados no evento 1, OUT4, fls. 37-40, registram que o autor
trabalhou como motorista nos períodos de 01/03/1997 a 30/09/1999 e de 01/04/2000 a
05/07/2017 (DER) e que, em sua jornada de trabalho, dirigia ônibus em vias urbanas e rurais.
O PPP referente ao período de 01/03/1997 a 30/09/1999 não registra a intensidade de ruído a
que o autor teria sido exposto. O autor juntou laudo técnico (evento 56), posteriormente,
atestando que, a depender do ônibus conduzido pelo motorista, a intensidade do ruído variava
de 79 a 89,8 dB (evento 56, OUT2, fl. 09). O PPP relativo ao período de 01/04/2000 a
05/07/2017 registra que ele esteve exposto a ruído nas seguintes intensidades: 88,8 dB, 89,8
dB e 87,8 dB.

15. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite  de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
de 19.11.2003 em diante.

16. A TNU já deliberou que, para fins de enquadramento de atividade especial
por exposição a agente nocivo ruído em níveis variados, deve ser levada em consideração a
média ponderada, e, na ausência de adoção dessa técnica pelo laudo pericial, deve ser
realizada a média aritmética simples entre as medições levantadas pelo laudo (Pedilef n.
2010.72.55.003655-6).

17. Conforme o laudo técnico juntado no evento 56, demonstra que o autor, no
período de 01/03/1997 a 30/09/1999, esteve exposto ao agente nocivo ruído em intensidade
que variava de 79 a 89,8 dB. A média aritmética desses números é 84,4 dB, nível que excede
o limite de tolerância vigente apenas no curtíssimo período de 01.03.1997 a 04.03.1997, fato
que, dado o pequeno intervalo de exposição (4 dias em um lapso de 2 anos e 7 meses), retira
seu caráter de habitualidade e permanência. A partir de 05.03.1997, o limite de tolerância
passou a ser de 90 dB até 18.11.2003, valor acima, portanto, da maior
medição encontrada (89,8 dB) para o período, que se estendeu até 30.09.1999, integrante da
pretensão ao autor. O capítulo que julgou improcedente o pedido de declaração como tempo
especial do período de 01/03/1997 a 30/09/1999 deve ser mantido.

18. Já no período de 01/04/2000 a 05/07/2017, a média aritmética encontrada
foi de 88,8 dB. Essa intensidade de ruído encontra-se acima do limite de tolerância vigente a
partir de 19.11.2003, quando o marco passou a ser 85 dB. Por isso, somente o intervalo de
19.11.2003 a 05.07.2017 deve ser declarado como tempo especial por exposição ao agente
nocivo ruído.

19. Somando-se o tempo de contribuição reconhecido administrativamente com
o declarado nesta demanda (tanto na sentença quando neste voto), o autor, na DER
(05.07.2017) contava com 46 anos e 17 dias de tempo de contribuição e fazia jus, portanto, ao
benefício pleiteado. Confira-se o cálculo abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
25/10/1970 a
24/10/1972

normal 2 a 0 m 0 d não há 2 a 0 m 0 d

25/10/1972 a
22/09/1977

normal 4 a 10 m 28 d não há 4 a 10 m 28 d

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 512



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 62/202

0007171-53.2018.4.02.5054 500000328884 .V5 JES10745© JES7058

23/09/1977 a
28/06/1978

normal 0 a 9 m 6 d não há 0 a 9 m 6 d

29/06/1978 a
25/05/1983

normal 4 a 10 m 27 d não há 4 a 10 m 27 d

26/05/1983 a
26/05/1988

normal 5 a 0 m 1 d não há 5 a 0 m 1 d

27/05/1988 a
24/07/1991

normal 3 a 1 m 28 d não há 3 a 1 m 28 d

01/03/1997 a
30/09/1999

normal 2 a 7 m 0 d não há 2 a 7 m 0 d

01/04/2000 a
18/11/2003

normal 3 a 7 m 18 d não há 3 a 7 m 18 d

19/11/2003 a
05/07/2017

especial (40%) 13 a 7 m 17 d 5 a 5 m 12 d 19 a 0 m 29 d

Total    46 a 0 m 17 d

20. Sem condenação em custas nem honorários, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

21. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do autor e por dar-
lhe parcial provimento, para condenar o INSS a averbar como tempo especial o período de
19.11.2003 a 05.07.2017 e para averbar como tempo de atividade rural em regime de
economia familiar o período de 25.10.1970 a 24.10.1972, devendo ser revisada a RMI do
benefício concedido na sentença.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000328884v5 e do código CRC 9b72950c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0007171-53.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FLORIANO MUTZ (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso inominado do autor e por dar-lhe parcial provimento, para condenar o INSS a averbar
como tempo especial o período de 19.11.2003 a 05.07.2017 e para averbar como tempo de
atividade rural em regime de economia familiar o período de 25.10.1970 a 24.10.1972,
devendo ser revisada a RMI do benefício concedido na sentença, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376560v2 e do código CRC 18c91aa2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5010714-41.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: AMINE CHEHAYEB (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor alegando omissão no
acórdão por ausência de manifestação sobre pedido de emissão de Certidão de Tempo de
Contribuição contendo a averbação no período reconhecido na sentença como tempo especial,
para fins de contagem recíproca.

VOTO

2. Os embargos de declaração constituem recurso de motivação vinculada, cujo
cabimento requer a presença dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, a saber:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3. No caso, constata-se que, de fato, há omissão no acórdão, uma vez que o
autor devolveu a matéria por meio do recurso inominado e ela não foi apreciada pela 1ª
Turma Recursal.

4. No entanto, a sentença enfrentou a questão com fundamentação adequada, à
qual se adere e passa-se a transcrever:

[...]

De outra banda, no que se refere ao pleito de revisão da CTC, com acréscimo do período
especial (convertido para tempo comum), entendo não ser possível dar guarida à postulação,
em que pese a argumentação despendida pela parte autora.

Sobre este assunto, mister ter em mente que o STJ tem entendimento pacífico e reiterado de
que o art. 96, I, da Lei de Benefícios impede que, em contagem recíproca, sejam computados,
com acréscimo de conversão para tempo comum, períodos de trabalho especial exercidos em
regime previdenciário diverso. Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. I - Na origem, trata-se de ação ordinária em
que o autor, servidor público federal (Perito Médico do INSS), busca o reconhecimento de
tempo especial, pelo exercício da profissão de médico, referente a períodos trabalhados na
atividade privada, para obter declaração do direito à contagem especial dos períodos em
questão e a sua conversão para tempo comum pelo fator 1,4; com a consequente expedição de
nova Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), que contemple os tempos convertidos; e, por
fim, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. II - A jurisprudência do STJ,
por meio do julgamento do EREsp 524.267/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
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24.3.2014, sedimentou o entendimento de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de
serviço, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, em razão da
expressa vedação legal (arts. 4º, I, da Lei n. 6.226/1975 e 96, I, da Lei n. 8.213/1991). III -
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do INSS. (AREsp 1141255/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe
10/12/2018)

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGIME PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 96, I, DA LEI N. 8.213/1991.
PRECEDENTES. I - Discute-se nos autos a possibilidade, para o fim de contagem recíproca,
de conversão de tempo especial em comum, com a expedição de certidão de tempo de
contribuição. II - Segundo entendimento consolidado no julgamento do EREsp 524.267/PB,
não se admite, por expressa proibição legal (art. 96, I, da Lei n. 8.213/1991), a conversão de
tempo especial em comum, para o fim contagem recíproca. III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1597552/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017)

PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM
COMUM. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO
NO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 96, I, DA LEI
8.213/1991. 1. Discute-se nos autos a possibilidade, para fins de contagem recíproca, de
conversão de tempo especial em comum, com a expedição de Certidão de Tempo de
Contribuição. 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC
quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. Conforme entendimento
consolidado no julgamento dos EREsp 524.267/PB, não se admite, por expressa proibição
legal (art. 96, I, da Lei 8.213/1991), a conversão de tempo especial em comum, para fins de
contagem recíproca. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.592.380/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 25.8.2016; AgRg no REsp 1.555.436/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; AgRg no REsp 1.558.663/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016. 4. Recurso Especial provido.
(REsp 1646337/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/03/2017, DJe 20/04/2017)

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGIME PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 96, I, DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES. 1.
Discute-se nos autos a possibilidade, para fins de contagem recíproca, de conversão de tempo
especial em comum, com a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição. 2. Conforme
entendimento consolidado no julgamento do EREsp 524.267/PB, não se admite, por expressa
proibição legal (art. 96, I, da Lei 8.213/1991), a conversão de tempo especial em comum, para
fins contagem recíproca. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1592380/SC,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe
25/08/2016)

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - TEMPO DE SERVIÇO - CONTAGEM
RECÍPROCA - ATIVIDADE INSALUBRE PRESTADA NA INICIATIVA PRIVADA -
CONTAGEM ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO
PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O REsp
n. 534.638/PR, relatado pelo Excelentíssimo Ministro Félix Fischer, indicado como paradigma
pela Autarquia Previdenciária, espelha a jurisprudência sedimentada desta Corte no sentido
de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, vale dizer, a soma do tempo de
serviço de atividade privada (urbana ou rural) ao serviço público, não se admite a conversão
do tempo de serviço especial em comum, ante a expressa proibição legal (artigo 4º, I, da Lei n.
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6.226/75 e o artigo 96, I, da Lei n. 8.213/91). Precedentes. 2. Embargos de divergência
acolhidos para dar-se provimento ao recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, reformando-se o acórdão recorrido para denegar-se a segurança. (EREsp 524.267/PB,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 24/03/2014)
(destaquei)

O autor, no entanto, defende a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, por ofensa à
isonomia e ao direito adquirido, asseverando que isto se adequaria inclusive à jurisprudência
do STF.

Analisando a jurisprudência do Pretório Excelso, é de se ver que as decisões colegiadas que
abordam a questão dizem respeito à contagem dos períodos de trabalho especial daqueles que
servidores que foram transferidos, por determinação legal, do regime celetista para o Regime
Jurídico Único, conforme se infere, por exemplo, da decisão exarada no RE 612.358/ES, com
repercussão geral:

ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM
CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME
JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE
612358 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-
06 PP-01217 RDECTRAB v. 18, n. 208, 2011, p. 11-16)

Entretanto, ao contrário do que defende o autor, não me parece que sua situação seja
verdadeiramente idêntica àquelas apreciadas pelo STF – não havendo se falar, portanto, em
ofensa à isonomia.

Lá, como se disse, analisaram-se os casos dos servidores públicos que, tendo sido contratados
em postos celetistas (com vinculação originária ao RGPS), foram posteriormente transferidos
automaticamente para o Regime Jurídico Único (RJU), com base nas alterações promovidas
pela Lei 8.112/90[1], ficando, então, vinculados ao RPPS da União. Nestes casos, entendeu-se
pela possibilidade de cômputo, como especial, do lapso trabalhado pelo servidor público como
celetista, ainda sob sujeição ao RGPS.

De todo modo, parece-me claro que, nesta circunstância, sequer haveria uma verdadeira
“contagem recíproca”, porque, a rigor, a transposição compulsória do servidor celetista ao
RJU levou seu vínculo integralmente do RGPS ao RPPS, como se sempre estivesse atrelado a
este último.

Tanto isto é verdade que tais períodos laborados como celetista passaram a ser averbados
automaticamente no RPPS, sem necessidade de expedição obrigatória de CTC por parte do
INSS – haja vista o teor do art. 10, § 2º, do Decreto 3.112/1999[2] e do art. 441, caput e § 1º,
da IN 77/2015[3] –, havendo, também, diversos julgados do STJ que possibilitam, nestas
hipóteses, o aproveitamento, no próprio RGPS ou em outro RPPS, dos trabalhos
concomitantes que o segurado eventualmente tenha exercido com vinculação ao Regime Geral
(p. ex., REsp 1584339/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017, e AgRg no REsp 1410874/RN, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe
07/04/2014, entre outros).

Repita-se: em termos práticos, é como se o trabalho do servidor público tivesse sido
vinculado, desde o início, ao RPPS.
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A situação do autor, porém, é diversa, e engloba a essência da contagem recíproca, isto é,
aproveitar em regime previdenciário atual, o trabalho que fora exercido com vinculação a
regime previdenciário diverso, com transferência, para este, das contribuições que foram
vertidas àquele.

O dispositivo constitucional que assegura a contagem recíproca nada especifica sobre como
seria o aproveitamento dos trabalhos exercidos sob condições especiais, relegando à lei
ordinária a estipulação dos critérios para concretização da contagem:

Art. 201. (...) § 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo
de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em
que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo
critérios estabelecidos em lei.   (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Não há se falar, portanto, em ofensa a direito adquirido, pois nada se tem em âmbito
constitucional que preveja este aproveitamento recíproco com o acréscimo da especialidade.

De outro lado, tendo em mente que todo regime previdenciário deve ser equilibrado financeira
e atuarialmente, imperioso destacar que a pedra de toque da contagem recíproca é justamente
a compensação financeira entre os regimes, só podendo ser aproveitados os períodos
essencialmente contributivos – esta a razão pela qual os períodos de trabalho rural em regime
de economia familiar não podem ser aproveitados nos RPPS sem o pertinente recolhimento
facultativo das contribuições respectivas[4].

Desta maneira, por óbvio que o aproveitamento de períodos fictícios oriundos de outros
regimes – acréscimos decorrentes da conversão do labor especial, sem correspondente
pagamento de contribuição previdenciária – poderia trazer consequências danosas ao
equilíbrio dos diversos sistemas de previdência, até mesmo porque, a rigor, cada ente
federativo poderia esmiuçar de forma diversa quais atividades se enquadrariam como
exercidas “(...) sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física” (art.
40, § 4º, III, e art. 201, § 1º, ambos da CF/88), gerando divergências entre os sistemas[5].

Neste cenário, entendo que a previsão contida no art. 96, I, da Lei de Benefícios não está
eivada de vícios de constitucionalidade, atendendo, ao revés, à obrigação do legislador
ordinário de fixar regras consentâneas com as normas fundamentais da Previdência Social,
especialmente no que se refere ao necessário equilíbrio financeiro e atuarial dos diversos
sistemas previdenciários (art. 40, caput, e 201, caput, ambos da CF/88).

E em sendo assim, embora o autor faça jus ao reconhecimento, como especial, de parte do
período de trabalho aduzido na inicial, decerto que isto não lhe gera o direito de que seja
revista, nos moldes almejados, a CTC então emitida pelo INSS.

[...]

5. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e
dar-lhes provimento para sanar a omissão alegada, sem efeito modificativo, nos termos da
fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000345134v3 e do código CRC ed9ee5a8.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5010714-41.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: AMINE CHEHAYEB (AUTOR)
ADVOGADO: ELIZABETH DE MELLO REZENDE COLNAGO (OAB ES009903)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração e dar-lhes provimento para sanar a omissão alegada, sem efeito
modificativo, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375661v2 e do código CRC e3397e65.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 0019856-13.2016.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CAMPOS (AUTOR)

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
reconheceu tempo rural e especial em favor do autor e condenou a autarquia a lhe conceder o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões, alega, em relação ao
tempo rural, que não há nos autos qualquer documento contemporâneo aos fatos em nome do
autor comprovando que houve retorno ao trabalho rural entre 07/11/1983 e 30/06/1990; e, em
relação ao tempo especial, que no período de 28/06/1999 a 13/11/2015 o autor trabalhou
como vigilante, mas sem usar arma de fogo. Pede, ainda, a restituição do valor pago ao autor
por força de tutela de urgência. Em caso de manutenção da sentença, pede a aplicação do
critério de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

2. O autor apresentou contrarrazões que revela desacordo entre a argumentação
e os requerimentos.

VOTO

3. O INSS alega que não há nos autos qualquer documento contemporâneo aos
fatos em nome do autor comprovando que houve retorno ao trabalho rural entre 07/11/1983 e
30/06/1990.

4. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

5. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. 

6. Analisando-se os autos, verifica-se que, acerca do período de 07/11/1983 e
30/06/1990, consta apenas uma declaração emitida por Ema Clara Valter Huber, proprietária
rural, afirmando que o autor trabalhou em sua propriedade como meeiro, somente com
contrato verbal, durante o período de 10/12/1983 a 30/09/1990 (evento 1, OUT5, fl. 16).
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Sobre essa questão, a Terceira Seção do STJ tem entendimento no sentido de que a declaração
assinada por particular equipara-se a simples depoimento de informante reduzido a termo,
não se prestando como início razoável de prova documental (STJ, AR n. 200801517116).

7. Dessa forma, diante da ausência de início de prova material e da
impossibilidade de se provar tempo de labor rural com base, exclusivamente, em prova
testemunhal, deve ser afastada a declaração, como tempo de exercício de atividade rural, do
período de 07/11/1983 e 30/06/1990.

8. O INSS também alega que no período de 28/06/1999 a 13/11/2015 o autor
trabalhou como vigilante, mas sem usar arma de fogo.

9. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se: 

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está
excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art.
57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado
que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua
integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim,
o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja
mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

10. No caso dos autos, o período de 28/06/1999 a 13/11/2015 encontra-se
registrado na CTPS do autor (evento 1, OUT3, fl. 08), ocasião em que trabalhou como
vigilante na empresa Vigiserv - Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. O mesmo período
também se encontra contido no PPP juntado no evento 1, OUT5, fls. 13-14, que registra que o
autor trabalhou como vigilante externo na na empresa Vigiserv e tinha por atribuições vigiar
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dependências armado com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos e outras
irregularidades; zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das
leis e regulamentos, recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso
livre e restrito; e comunicar via rádio ou telefone e prestar informações ao público.

6. Sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de um modo geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo -  e, no caso dos autos, houve -, a natureza da atividade do autor, no período objeto do
recurso inominado, permite concluir que ele trabalhou, de forma habitual e permanente,
exposto ao agente nocivo perigo. Deve ser mantido, portanto, o capítulo da sentença que
declarou como tempo especial o período de 28/06/1999 a 13/11/2015.

7. A sentença apurou que, na DER, o autor tinha 46 anos, 6 meses e 16 dias de
tempo de contribuição. Excluindo-se o período de labor rural de 07/11/1983 a 30/06/1990,
que soma 6 anos, 7 meses e 24 dias, o autor tinha, na DER, 39 anos, 10 meses e 22 dias de
tempo de contribuição, que, somado à sua idade (55 anos, 1 meses e 6 dias), daria 94 pontos
(e frações), e não os 95 necessários para permitir a opção do autor pela regra do art. 29-C, I,
da Lei n. 8.213/1991. Entretanto, conforme se constata da tela do Cnis juntada na contestação
(evento 8, OUT10 fl.11), o autor continuou trabalhando após a DER (13/11/2015) até
14/12/2015. Dessa forma, considerando a evolução de sua idade e o acréscimo de um mês no
tempo de serviço, em 05/12/2015 o autor atingiu os 95 pontos e passou a fazer jus ao cálculo
de sua aposentadoria por tempo de contribuição nos termos do art. 29-C, I, da Lei n.
8.213/1991.

8. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 

9. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
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sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos. 

10. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação
do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o
IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual
acima. 

11. Portanto, em resumo, a aplicação da correção monetária ocorrerá desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. 

12. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

13. Prejudicado o pedido de restituição de valores pagos ao autor por força de
tutela de urgência, em razão da manutenção da procedência do pedido de concessão de
aposentadoria.

14. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 

15. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do INSS para afastar a declaração de tempo de labor rural no período de
07/11/1983 e 30/06/1990 e para fixar na data da citação a DIB da aposentadoria por tempo de
contribuição com a aplicação do art. 29-C, I, da Lei n. 8.213/1991.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000332191v6 e do código CRC bb75f44e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0019856-13.2016.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CAMPOS (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA MARTINS FERNANDES (OAB ES018552)
ADVOGADO: SANDRO ANDREY AMARAL (OAB ES018382)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso inominado do INSS para afastar a declaração de tempo de
labor rural no período de 07/11/1983 e 30/06/1990 e para fixar na data da citação a DIB da
aposentadoria por tempo de contribuição com a aplicação do art. 29-C, I, da Lei n.
8.213/1991, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

LEONARDO MARQUES LESSA
Relator do Acórdão
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RECURSO CÍVEL Nº 5002865-18.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAQUIM RAIMUNDO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de processo remetido do Gabinete do Juiz Gestor a esta Relatoria
para que se procedesse à adequação do acórdão ao entendimento da TNU sobre a questão
atinente à possibilidade de se exigir habitualidade da exposição ao agente nocivo antes da
entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995.

2. A decisão emanada do Gabinete do Juiz Gestor concedeu em que a TNU já
havia adotado tese segundo a qual se exigia a exposição habitual ao agente nocivo mesmo
antes da vigência da Lei n. 9.032/1995 - premissa adotada no acórdão da 1ª Turma
Recursal/ES -, mas argumentou que, atualmente, predomina na TNU o entendimento de que
não se exige a habitualidade da exposição ao agente nocivo em período anterior ao início da
vigência da Lei n. 9.032/1995.

3. Para ilustrar essa afirmação, foram citados, diretamente, na decisão do
Gabinete do Juiz Gestor, três julgados: o Pedilef n. 50025992820134047013, julgado em
2015; o Pedilef n. 05054550520154058400, julgado em 2017; e o Pedilef n.
05037732420154058300, também julgado em 2017.

VOTO

4. No acórdão do Pedilef n. 50025992820134047013 consta que está pacificado
que o contato com agentes insalutíferos só necessita ser habitual e permanente após
29/04/1995. 11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a permanência e a habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos
exigíveis apenas para as atividades exercidas a partir de 29/04/1995, quando entrou em
vigor a Lei nº 9.032/95, que alterou a redação do art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91. No
acórdão do Pedilef n. 05054550520154058400 consta que a habitualidade e permanência
foram requisitos criados com a Lei 9.032, de 28/04/95, de tal modo que a Súmula 49 e a
jurisprudência consolidada tanto da TNU quanto do STJ prescrevem que sua aplicação
ocorre apenas de sua publicação em diante, sem retroagir.

5. O que os julgados acima mencionados expressam é que a dupla exigência da
habitualidade e permanência somente pode dar-se a partir da vigência da Lei n. 9.032/1995.

6. No caso tratado nestes autos, o acórdão que julgou os embargos de declaração
do autor - e que manteve, nesse ponto, o acórdão que julgou o recurso inominado - exigiu
apenas a habitualidade da exposição ao agente nocivo em período anterior a 1995. Essa tese
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encontra-se alinhada à jurisprudência da Corte de Uniformização, conforme se constata do
julgado colacionado a seguir:

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nacional interposto em
face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Paraná no qual restou consignado que
Sustenta a parte autora, em síntese, que o acórdão vergastado contrasta com a TNU e o STJ,
os quais entendem que "a exigência de exposição habitual e permanente aos agentes
insalubres a fim de reconhecimento da atividade especial adveio somente com a Lei n.º
9.032/95, vigente a partir de 29/04/1995" (Evento 1, ANEXO57, página 2) (Destaque no
original).   É o relatório. Decido. Nada obstante seja dispensada, conforme os expressos
termos da Súmula n.º 49 da TNU, a permanência da exposição a agentes nocivos para o
reconhecimento da especialidade do trabalho exercido antes da entrada em vigor da Lei n.º
9.032/95, ou seja, antes de 29/04/1995, o requisito da habitualidade sempre esteve presente.
De sorte que não há que se falar, mesmo antes da Lei n.º 9.032/95, em especialidade do
trabalho sujeito à exposição meramente eventual a agentes nocivos. Nesse sentido, é o
entendimento atualizado e uniformizado desta Turma Nacional, verbis: "PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL.
HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO.
INEXIGIBILIDADE DO REQUISITO PERMANÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR À LEI
9.032/95. HABITUALIDADE EXIGÍVEL ANTES E DEPOIS DA LEI 9.032/95.
PRECEDENTES DESTA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. NÃO
CONHECIMENTO." (PUIL n.º 5001320-23.2012.4.04.7116 - p.u. - Rel. Juíza Federal Cármen
Elizângela Dias Moreira de Resende - DJe 14/09/2018) No mesmo sentido: PUIL n.º 0500593-
90.2017.4.05.8312 - p.u. - Rel. Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira - DJe 20/08/2018.
Como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a posição da TNU sobre o tema,
incidindo, pois, a Questão de Ordem n.º 13: "Não cabe Pedido de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido.". De outro lado, a eventual discussão de se era ou não habitual a exposição, é
tópico que adentraria a reapreciação dos elementos de prova, o que é vedado (Súmula n.º 42
da TNU, Súmula n.º 7 do STJ e Súmula n.º 279 do STF, aplicáveis às Turmas de
Uniformização). Ante o exposto, nego seguimento ao PUIL nacional, ex vi do inc. IX do art. 9º
da Res. n.º 345/2015 do CJF. Intimem-se. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o
trânsito em julgado. (Pedilef n. 5017548-25.2015.4.04.7001, julgado em 18.01.2019)

7. Enfatize-se que o entendimento consolidado tanto no STJ quanto na TNU é o
de que a dupla exigência da habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo não
pode ser feita em relação a períodos que antecedem o advento da Lei n. 9.032/1995. A
exigência da habitualidade, simplesmente, pode.

8. Dessa forma, considerando que o acórdão não revela manifesto confronto
com súmula ou jurisprudência dominante da TNU, do STJ ou do STF (art. 14, § 2º, do
Regimento Interno da TNU), voto por determinar a devolução dos autos ao Gabinete do Juiz
Gestor para exercício do juízo de admissibilidade do pedido de uniformização apresentado
pelo autor.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000330738v3 e do código CRC aaaafbd0.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 515



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 77/202

5002865-18.2018.4.02.5001 500000330738 .V3 JES10745© JES10745

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5002865-18.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAQUIM RAIMUNDO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: EVANDRO JOSE LAGO (OAB RJ136516)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, manter o
acórdão recorrido, determinando a devolução dos autos ao Gabinete do Juiz Gestor para
exercício do juízo de admissibilidade do pedido de uniformização apresentado pelo autor, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376199v2 e do código CRC 4f0753ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 0022134-06.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: A parte autora, deficiente mental, objetiva a concessão do
benefício assistencial de amparo social previsto na lei 8.742/93.

Sentença (evento 42): o magistrado a quo julgou procedente o pleito autoral,
condenando a autarquia federal à concessão do benefício assistencial pretendido, com efeitos
retroativos à data de entrada do requerimento administrativo (25/02/2016). Determinou que
os juros moratórios devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009) e a correção monetária
deve seguir a variação do IPCA-E, em vez da TR.

Razões da recorrente INSS (evento 48): Em suas razões, alega a autarquia
federal que a autora não poderia receber o benefício desde a DER, em razão do vínculo empregatício
de seu padrasto. Requer a aplicação da Lei nº 11.960/ 2009 para a definição dos critérios de
juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017. Subsidiariamente,
almeja a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 25 de março de 2015, considerando
que essa é forma definida por Resolução do CJF, a partir de então o IPCA-e.

VOTO

O magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado para parte autora com a
seguinte fundamentação:

"O relatório de verificação social (fls.142/143) indica que a autora, que
contava com 23 (vinte e três) anos, reside com a mãe, Maria Viana de Barros, a sobrinha
Mariana, e o padrasto Francisco da Silva Araújo, e que o sustento da família é provido pelo
benefício de bolsa família recebido pela mãe no valor de R$130,00 (cento e trinta reais), bem
como, da quantia recebida pelo padrasto pela realização de “bicos” no valor aproximado de
R$300,00 (trezentos reais), totalizando R$430,00 (quatrocentos e trinta reais), renda precária
e insuficiente para a manutenção das necessidades básicas da autora.

(...)

Ademais, as fotografias anexadas ao relatório de verificação social são
compatíveis com a renda declarada pela família (fls.144/147). 
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O requisito financeiro previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 foi cumprido.
A parte autora tem direito ao benefício de prestação continuada".

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora afirma especificamente a sua
situação de miserabilidade/ vulnerabilidade econômica ao tempo do requerimento administrativo, em
25/02/2016.

No mandado de verificação social acostado aos autos (evento 27), confeccionado em
10/10/2019,  ficou esclarecido que a parte é solteira e reside com a mãe, o padrasto e uma sobrinha
menor,  em casa cedida pela sogra da mãe da requerente, sendo em alvenaria, com 3 cômodos
(sala/cozinha, quarto e banheiro), com acesso a água tratada, energia elétrica e tratamento de esgoto.
Alega ser assistida pelo Programa Bolsa Família (R$ 130,00) e que o seu padrasto aufere R$ 300,00
por mês do seu trabalho. As despesas não foram contabilizadas. Os remédios de uso contínuo da
requerente são obtidos na farmácia da Prefeitura. 

Das fotos constantes no processo observa-se que a parte autora reside em imóvel
simples, em precárias condições de habitação, com móveis modestos mas em bom estado, com uma
TV, uma geladeira e um fogão. 

Convém ressaltar que a mãe da parte autora está inscrita no CadÚnico desde
01/08/2017  (evento 1, fl.31).

De fato, verifica-se que os requisitos ao amparo social ao deficiente, descritos
no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), estão presentes e que o
INSS anuiu com essa circunstância em seu recurso.

A questão controvertida gira em torno da DIB, pois a recorrente alega que o padrasto
da parte autora trabalhou com carteira assinada até 01/2018, o que afastaria a miserabilidade na época
da DER.

Constata-se pelo CNIS juntado no evento 41, que o padrasto da demandante exerceu
atividade laborativa como empregado no período de 16/10/2016 até 01/2018, recebendo
aproximadamente R$1.100,00, por mês. 

Assim, a DIB não pode ser fixada na DER, tendo em vista que o vínculo empregatício
do padrasto da autora afasta a existência de miserabilidade no período. 

Nesse sentido, fixo a DIB na datada da citação em 26/09/2017, conforme requerido
pelo INSS em seu recurso. 

 Recorreu também o INSS pretendendo a reforma dos consectários, sob o
fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e
4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009.

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
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O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo
1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº 9.099/1995,
em consonância com o Enunciado nº 99 do FONAJEF.
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Nesses termos, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para
fixar a DIB do benefício na data da citação em 26/09/2017, nos termos da fundamentação
supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000346516v21 e do código CRC 31f5f130.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0022134-06.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ELIAS TAVARES (OAB ES010705)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento, para fixar a DIB do benefício na data da citação em
26/09/2017, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375763v2 e do código CRC 18cd3641.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0033870-74.2017.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do
benefício assistencial de Amparo Social ao Idoso (LOAS), desde 20/10/2017.(evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 37): julgou procedente o pleito condenando o INSS a a
conceder  o benefício de prestação continuada à pessoa idosa, desde 20/10/2017 (DER). 

Razões da parte recorrente - INSS (evento 57): diz que não seria necessária a
perícia médica para verificação da existência ou não de impedimento de longo prazo, pois a
autora tinha mais de 65 anos. No entanto, a perícia acabou sendo realizada, e a presunção
relativa de impedimento, pela idade avançada, "caiu por terra". Alega que a sentença deverá
ser reformada, já que a presunção relativa foi afastada pela realidade da conclusão a que
chegou a perícia médica. Aduz ainda que a aposentadoria do marido da autora não poderia ter
sido desconsiderada, já que é maior do que o salário mínimo. Com isto, não existe a situação
de miserabilidade, pois além da aposentadoria do marido recebida desde 2015 a família
recebe também o Bolsa Família, o que faz com que a renda supere o limite legal de um quarto
do salário mínimo por cabeça, por mês. Além disso, as fotos juntadas mostram uma casa
simples, mas digna, e que não denota situação de pobreza.  Requer a aplicação da Lei nº
11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária
(TR + 0,5% ao mês), bem como que seja afastado o benefício de prestação continuada e
sucessivamente, a reforma da sentença para determinar a cessação do Bolsa Família.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes
físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o
princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera
constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação
todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
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III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula
norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade
requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A
regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei
12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os
da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
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Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem
não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o §
3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo,
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470,
de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão
ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar
e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº
9.720, de 30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se
àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art.
20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de
deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois
anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
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I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985,
concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de
permitir que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o
critério objetivo (renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO
DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O
Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia
de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família
(art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos
cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da
idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2.
o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de
deficiência mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à
miserabilidade, a situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao
benefício postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito
para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per capita não
supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente
declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob
exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de
outros parâmetros para a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à
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correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. 7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o
disposto no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela,
tendo em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover
à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, vez que possui mais de 65 anos e o
requisito etário restou preenchido, não havendo que se falar de afastamento da presunção
relativa de impedimento pela perícia judicial, pois o critério legal foi alcançado pela parte.
(evento 1, Cpf - Outros 2).

Da visita feita pela assistente social à casa da parte autora, em 23/12/2017
(evento 13, Outros 10), constatou-se que ela reside em casa própria, com estrutura simples,
pouca mobília, telha de fibrocimento (Eternit), em alvenaria, chão com piso cerâmico e
um banheiro interno, sendo que os móveis e eletrodomésticos que guarnecem a
residência estão em boas condições de conservação. Na residência, moram 3 pessoas, sendo a
autora Maria de Lourdes Alves Pereira (idosa), o marido Alteniro Jose dos Santos (idoso) e
filho Admilson Pereira dos Santos (maior de idade).

Quanto à renda familiar, no referido relatório social realizado e no recurso
inominado, restou comprovado que a parte autora reside com seu cônjuge e  filho maior e de
acordo com documentos anexados na petição inicial, o seu esposo está recebendo
aposentadoria por idade desde 24/02/2015, atualmente, no valor de R$ 1.172,65 (evento 57) e
a parte autora está cadastrada no Programa Bolsa Família (evento 13, Outros 10). A
demandante informa a existência de despesas com alimentação, gás, energia, água e
remédios, que não foram comprovadas.

Registro que os gastos extraordinários com medicação ou mesmo outros gastos
acessórios advindos dos problemas de saúde da parte autora e/ou outro familiar podem ser
suportados pelo Estado, que em sua maioria é fornecido pelo sistema único gratuito de saúde.

Observo que há registro de contribuições previdenciárias pela demandante como
empregada nos períodos compreendidos entre 02/05/2017 a 06/05/2017, 21/05/2018 a
22/08/2018 e 02/05/2019 a 23/08/2019 (evento 68). O seu filho também contribuiu para
Previdência Social nos períodos de 02/05/2017 a 14/07/2017 e 02/05/2019 a 23/08/2019
(evento 70).

Pela análise dos autos, verifico que a parte autora possui condições de manter-se
a si mesma ou ser mantida por sua família dignamente, razão pela qual o benefício
assistencial é indevido, já que a aferição que ora se faz é pela ausência de miserabilidade ou
mesmo vulnerabilidade social, tendo em vista o formulário social que demonstra certa
capacidade financeira ou mesmo renda suficiente aos gastos cotidianos.
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Realço que essa é a melhor interpretação do sentido da norma assistencial, de
atender aqueles que demonstrem a efetiva necessidade alimentar, ainda que isso importe
corrigir a literalidade de outras normas, como o Estatuto do Idoso, que determina seja
ignorada a verdade real, qual seja, o recebimento de um salário mínimo por um de seus entes
e sua supressão da renda. Ora, a não observância dos fatos concretos colocaria em risco o
equilíbrio atuarial e financeiro da própria Assistência Social, ramo da Seguridade Social que,
por sua vez, deve garantir a todos verba alimentar suficiente para as contingências da vida,
principalmente a incapacidade e idade avançada, mas desde que observada a seletividade,
princípio que visa justamente garantir o sistema.

Por fim, diante de eventual modificação do contexto social, poderá requerer
novamente o benefício na esfera administrativa e assim passar pelo crivo do INSS, inclusive
com novas perícias (social e médica), caso necessárias.

Assim, ausentes um dos requisitos (meios financeiros de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família), o benefício não é devido e a questão da
reforma dos consectários restou prejudicada.

Com isso, revogo a tutela antecipada de urgência concedida em sentença, não
devendo, todavia, ter a parte autora que devolver os valores recebidos a esse título, por se
tratar de verba de natureza alimentar. 

Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores
recebidos por força de tutela de urgência antecipada ou mesmo em razão do efeito meramente
devolutivo do recurso, de se ressaltar que este juízo não desconhece o entendimento firmado
pelo STJ no Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em 12/02/2014, tampouco o cancelamento da
Súmula nº 51 da TNU que, nos autos do Processo nº0004955-39.2011.4.03.6315,
recentemente, encampou ou mesmo se submeteu ao entendimento superior mencionado. 

No entanto, o julgado do STJ não pode ser aplicado indistintamente às ações
que tramitam perante os juizados especiais, tendo em vista que, ao contrário dos demais
jurisdicionados que demandam na justiça federal, os demandantes dos JEFs são, em geral,
hipossuficientes, e ajuízam ações utilizando-se do jus postulandi, ou seja, sem advogados, ou
muitas vezes representados por profissionais não especializados. 

Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de valores
recebidos em virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de cognição da
questão. Nos casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida, uma vez
que, na maioria dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o tenha feito,
não deve ficar sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de valores geraria
no microssistema dos juizados. 

Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o
esvaziamento dos JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente
para atender com rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para
obtenção de bens da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das
vezes buscam benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda
por motivo de saúde, desemprego, ou miserabilidade. 
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Desta forma, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da
devolução de valores que receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma
transversa, na inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou seja, o hipossuficiente será
praticamente forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema
recursal, para obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxilio doença, LOAS,
aposentadoria por invalidez, beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da
demora na tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver verbas alimentares em razão
de convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante.
O jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiência técnica, confia mais do que
qualquer outro jurisdicionado no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento
esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados, sem que sejam ponderados
os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para julgar
improcedente o pedido, nos termos da fundamentação supra.

 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000336133v17 e do código CRC b08b2c46.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0033870-74.2017.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: RODRIGO NUNES LOPES (OAB ES017122)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe provimento para julgar improcedente o pedido, nos termos da
fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375769v2 e do código CRC ee108515.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 517

(minuta relacionada)



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 92/202

5005857-49.2018.4.02.5001 500000325818 .V38 JES10867© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5005857-49.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ERLIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do
benefício assistencial de Amparo Social ao Deficiente (LOAS), a partir do requerimento
administrativo, em 21/03/2018 (evento 1, Processo Administrativo 6).

Sentença (evento 23): julgou procedente o pleito para conceder o benefício de
amparo assistencial ao deficiente, desde a data do requerimento administrativo, em razão de
ter sido verificada a existência de limitações que impedem a parte autora de se integrar
plenamente na vida em sociedade, dificultando a convivência com as demais pessoas, bem
como pelo fato de não ter sido comprovada a impossibilidade da parte de prover a sua própria
manutenção, pois essa questão não foi controvertida no processo administrativo.

Razões da parte recorrente, INSS (evento 45): diz, preliminarmente, que há
nulidade da sentença tendo em vista a falta de laudo social nos autos. No mérito, alega que a a
situação de hipossuficiência econômica não restou demonstrada, pois não foi apurada a
composição e renda familiar da parte autora, sendo imprescindível a realização do relatório
social para o deslinde da presente demanda. Aduz que deve prevalecer a perícia médica
administrativa a qual assevera o não preenchimento dos requisitos legais que definem pessoa
com deficiência. Ressalta que no CNIS consta que a parte autora
estava vinculada ao RGPS na condição de contribuinte individual, no período compreendido
entre  01/08/2016 e 31/08/2017, o que pressupõe a existência de renda e de atividade. Requer
a nulidade da sentença ou a improcedência dos pedidos. Pleiteia, ainda, a restituição dos
valores pagos a título de tutela antecipada e na hipótese de manutenção do benefício
assistencial, que a DIB deve seja reafirmada na data da citação da autarquia.

 

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes
físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o
princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera
constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação
todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:
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“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula
norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade
requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A
regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei
12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os
da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)
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§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem
não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o §
3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo,
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470,
de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão
ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar
e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº
9.720, de 30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se
àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art.
20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de
deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois
anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:
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Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985,
concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de
permitir que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o
critério objetivo (renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO
DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O
Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia
de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família
(art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos
cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da
idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2.
o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de
deficiência mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à
miserabilidade, a situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao
benefício postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito
para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per capita não
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supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente
declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob
exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de
outros parâmetros para a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à
correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. 7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o
disposto no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela,
tendo em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, preliminarmente, verifico que a nulidade alegada pela parte
recorrente foi sanada, visto que o relatório social foi realizado por meio de mandado de
verificação cumprido em 23/07/2019, do qual a autarquia federal tomou ciência, tendo se
manifestado nos autos em 04/09/2019. (evento 56, Certidão 1; evento 60, Petição 1)

No mais, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, bem como se pode ser considerada
deficiente ou com incapacidade de longa duração/prazo.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: do lar (evento 1, Petição Inicial 1);

b) idade atual: 39 anos (26/01/1980, evento 1, identidade 4);

c) grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto;

d) laudos/exames médicos: particulares

* (evento 1, Laudo 7) - 05/04/2018 - Laudo Médico - atesta a existência da
doença desde 2014.

Foi realizada perícia médica judicial em 21/09/2018, em que foi constatada a
incapacidade laboral da parte autora (evento 13, Laudo 1), tendo o expert atestado que a
demandante é portadora de artrite reumatóide soropositiva, em uso de medicação
imunomoduladora, associada a osteoporose e transtorno de ansiedade generalizada. Informou
que trata-se de patologia que cursa com síndrome álgica crônica, comprometendo o
desempenho uma vez que impede a realização plena de atividades motoras necessárias à
quaisquer funções laborativas. Estimou o início da incapacidade em 2014.  Declarou que há
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possibilidade de recuperação da aptidão laborativa, mediante acompanhamento com
reumatologista e tratamento com medicação imunomoduladora para a redução do processo
inflamatório e neuromoduladora para controle da dor.

Em relação à deficiência, verifica-se que a inaptidão da parte autora teve início
em 2014, conforme o laudo médico particular de 05/04/2018, anexado aos autos (evento 1,
Laudo 7) e o laudo médico pericial. Assim, restou comprovado  que trata-se de impedimento
de longo prazo com duração superior a 2 (dois) anos.

As condições sociais apuradas por meio de mandado de verificação cumprido
em 23/07/2019 (evento 56, Certidão 1), contendo fotos da casa da parte autora, informa que o
núcleo familiar é composto pela demandante, três filhos e um neto,  e que a mesma é
separada e atualmente não possui emprego. Descreve que o imóvel é de propriedade da mãe
da autora, Sra. Conceição Santina Leoner, a qual permite que ela resida no local com sua
família sem nenhum custo. A construção  apresenta péssimo estado de conservação,
condições precárias de higiene e segurança, cobertura de fibrocimento (Eternit), tendo sido
apurado também que a família possui um televisor, uma geladeira e um fogão e
mobiliário simples e precário. Consta ainda que a autora não possui outra renda de eventual
trabalho autônomo realizado por nenhum dos membros da família e que o pai dos seus filhos 
não paga nenhum valor a título de pensão alimentícia. A demandante não recebe nenhuma
ajuda financeira de terceiros e o seu neto não recebe nenhum valor a título de pensão
alimentícia de seu genitor. No auto de verificação consta que, segundo a autora, suas despesas
familiares são de aproximadamente: R$ 500,00 (quinhentos reais) com alimentação (não
apresentou comprovante), R$ 50,00 (cinquenta reais) com telefone (doc. em anexo), R$ 18,00
(dezoito reais) com energia, que foi cortada recentemente (doc. em anexo), mais os gastos
com medicação, cujo valor varia mensalmente.

Pois bem, analisando todos os dados do processo, entendo que no caso
específico restou comprovado que a parte autora realmente padece de problemas de saúde que
a incapacitam de ingressar ao mercado de trabalho ou de buscar emprego para prover o seu
sustento, estando em situação de vulnerabilidade social. Com efeito, o fato de a autora possuir
doenças que a impossibilitam para o exercício de atividade laboral a tornam sem condições de
conseguir trabalho nas mesmas condições de uma pessoa saudável, convindo anotar que, no
caso dos autos, as possibilidades já se mostram diminuídas somente pela conjuntura pessoal e
social da autora, circunstância que é agravada com os problemas de saúde.

No sentido do exposto, trago à colação a Súmula 80 da TNU: “Nos pedidos de
benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para
adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na
participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação
social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida
no meio social pelo requerente.”

Assim, diante disso, restou comprovado o impedimento de longo prazo da
autora para o exercício da atividade laboral e que, por outro lado, também restou demonstrado
o requisito da miserabilidade para a concessão do LOAS, tendo em vista que o laudo social e
as fotos anexadas retratam tratar-se de pessoa humilde, sem instrução, e que não exerce
atividade profissional formal. 
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Deste modo, estão presentes os requisitos para a concessão do amparo social,
descritos no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), motivo pelo qual
a parte autora faz jus ao benefício pleiteado, a partir do pedido administrativo realizado em
21/03/2018, conforme disposto na sentença a quo.

Ressalto ainda que a alegação da autarquia de que a parte autora
estava vinculada ao RGPS na condição de contribuinte individual, no período compreendido
entre  01/08/2016 e 31/08/2017 não prospera, visto que no CNIS anexado aos autos (evento
62) não confirma a informação.

Por fim, mantenho a DIB conforme fixada na sentença, tendo em vista que o
laudo médico pericial atestou a data de início de incapacidade em 2014 e as condições sociais
da autora permaneceram inalteradas desde a DER.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000325818v38 e do código CRC af42ac21.
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RECURSO CÍVEL Nº 5005857-49.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ERLIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: LAURINDO ROSA DE ASSIS (OAB MG136583)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375803v2 e do código CRC dd38f029.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0035497-57.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARLI RAMOS ARAGAO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pela autora contra
sentença que julgou procedente em parte o pedido e declarou como tempo especial o período
de 13/10/1997 a 31/08/2003 e como tempo de atividade rural em regime de economia familiar
o período de 16/06/1979 a 31/01/1988, e condenou a autarquia a conceder à autora o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença não declarou como tempo
especial o período de 01/09/2003 a 08/07/2008 e não declarou como tempo de atividade rural
em regime de economia familiar o período de 12/09/1971 a 15/06/1979.

2. Em suas razões, o INSS alega a preliminar de nulidade da sentença prolatada
em processo que deveria estar suspenso por força da decisão proferida no REsp 1.727.063
(reafirmação de DER - tema 995/STJ). No mérito, afirma que a sentença reconheceu a
exposição da autora a agentes nocivos químicos (hidrocarbonetos), no período de 13/10/1997
a 31/08/2003. Todavia, defende que o PPP não especificou as substâncias e não estabeleceu
sua concentração. Com relação ao tempo rural, alega que os documentos juntados aos autos
são insuficientes para demonstrar a condição de segurado especial da autora. A sentença
averbou o tempo de serviço rural com fulcro na certidão de casamento, realizado em
16/06/1979, que indica a profissão do marido da autora como lavrador. Ocorre, porém, que
referido documento não tem o condão de comprovar o desempenho de atividade rural até
31/01/1988. Afinal, conforme consta no extrato do CNIS (evento 1 - página 9), o marido da
autora, Sr. JOSÉ GERALDO GRACIANO ARAGÃO, começou a desempenhar atividade
urbana a partir de 01/03/1980. Além disso, aduz que a autora recebe pensão por morte em
razão do óbito de seu marido, desde 28/07/1990, concedida na condição de trabalhador
urbano (evento 1, página 6). Sustenta, também, que menos de um ano após o casamento o
marido da autora passou a desempenhar atividade urbana, vindo a descaracterizar o alegado
regime de economia familiar, restando comprovado o afastamento da família do labor rural,
razão pela qual o pedido de averbação de tempo de serviço rural deve ser julgado totalmente
improcedente. Ao final, pede a improcedência do pedido e a restituição dos valores pagos à
autora por força de tutela de urgência.

3. A autora, em suas razões, aduz que deve ser declarado como tempo de
atividade rural o período de 12/09/1971 a 15/06/1979 porque foram juntados aos autos início
de prova material do fato alegado. A recorrente ainda afirma que seus genitores se
aposentaram como trabalhadores rurais. Sustenta, ainda, que a prova oral lhe foi favorável,
corroborando o início de prova material. Ao final, pede a reforma da sentença para que o
período seja declarado como tempo de atividade rural.
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VOTO

4. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença aduzida com fundamento na
impossibilidade de reafirmação da DER. E isso porque a autora requereu a medida na petição
inicial, além do que a própria autarquia previdenciária costumeiramente procede à
reafirmação da DER em âmbito administrativo. Sabe-se que realmente cabe à Autarquia
Previdenciária o dever da concessão do melhor benefício, mas isso se revela somente
enquanto perdurar o trâmite administrativo, quando caso o pretenso beneficiário não tenha
atingido todos os requisitos num primeiro momento, mas o fez antes da decisão/comunicação
final, devendo ser efetivada a concessão do benefício, inclusive com observância da
legislação em vigor mais benéfica, caso já possua os requisitos necessários quando de sua
vigência, independente da data do requerimento administrativo inicial. 

5. Enfatize-se que, como a autora requereu expressamente tal análise na petição
inicial, não se revela violação ao princípio da adstrição ou mesmo eventual impugnação à
ausência de novo requerimento administrativo a opção por um novo marco inicial do
benefício (DIB), pois, quando se propõe uma demanda não se espera que ela se prolongue por
tantos anos ao ponto de ser previsível fazer constar em sua peça inicial diversos pedidos
sucessivos para implantação do benefício, ou seja, a parte autora/pretenso beneficiário não
pode ser punido com essa delonga. Ressalte-se que exigir dela novo requerimento
administrativo ano a ano, ainda mais sabendo que o deferimento depende da averbação aqui
pretendida, é priorizar por demais a instrumentalidade das formas em detrimento do fim
colimado, ainda mais tendo em conta todos os princípios que regem os Juizados Especiais,
principalmente a informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual. Além disso,
a reafirmação da DER é medida que se impõe até mesmo na esfera administrativa. Por isso,
rejeito a preliminar suscitada pelo INSS.

6. O INSS também afirma que a sentença reconheceu a exposição da autora a
agentes nocivos químicos (hidrocarbonetos), no período de 13/10/1997 a 31/08/2003, com
base em PPP que não especificou as substâncias nem estabeleceu sua concentração.

7. A CTPS da autora registra que, no período de 13/10/1997 a 08/07/2008, ela
trabalhou como oleira (prensa) na empresa Cerâmica Gatti Ltda. (evento 1, OUT3, fl. 11). O
PPP juntado no evento 1, OUT5, fls. 10-12, registra que a autora trabalhou para a referida
empresa e que, no período de 13/10/1997 a 31/08/2003, exerceu a função de oleira de prensa
(prensista), cujas atividades consistiam em executar serviços de modelagem de telhas em
prensas hidráulicas e executar serviços de paletagem de telhas nas grades. O PPP também
consigna que, no exercício dessas atividades, expunha-se a agentes químicos, identificados -
ao contrário do que afirma o INSS - como os hidrocarbonetos aromáticos tolueno e xileno.

8. Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos nocivos
pelo item 1.2.11 do Decreto n. 53831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n.
2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes químicos nocivos pelo item XIII do
Decreto n. 3.048/1999. 
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9. Convém ressaltar que, de acordo com decisão da TNU, em sessão realizada
no dia 20.07.2016, a análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de
tolerância, independentemente do período em que a atividade é prestada pelo trabalhador. O
relator do processo na TNU, Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, citou
precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema, segundo o qual
não é possível limitar a 05.03.1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de
trabalho com base na análise quantitativa do risco causado pela exposição a hidrocarbonetos
aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-se à análise
qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade. (Proc. 5004737-
08.2012.4.04.7108). 

10. A exposição da autora a hidrocarbonetos aromáticos (tolueno e xileno, que
são homólogos tóxicos do benzeno) é clara, na medida em que o PPP registra que ela
manuseava óleos, solventes e desmoldantes ao desempenhar suas funções de modelagem de
telhas em prensas hidráulicas e de paletagem de telhas em grades. 

11. Assim, considerando que os agentes nocivos indicados no PPP consistem
em hidrocarbonetos aromáticos, o período de 13/10/1997 a 31/08/2003 deve ser computado
como tempo especial, conforme declarado na sentença.

12. Com relação ao tempo de atividade rural exercida em regime de economia
familiar, a autora pretendia, com o ajuizamento da ação, a declaração, como tal, do período de
09/1971 a 01/1988.

13. Com o objetivo de provar o alegado, juntou os seguintes documentos: a)
certidão de casamento, realizado em 16.06.1979, em que o cônjuge (José Geraldo Graciano
Aragão) da autora foi qualificado como lavrador (evento 1, OUT3, fl. 09); b) contrato de
promessa de compra e venda de terreno (evento 1, OUT3, fl. 15, e OUT4, fl. 01), celebrado
em 21.06.1981, em que o esposo da autora figura como outorgado promitente comprador e
encontra-se qualificado como lavrador; e c) contrato de parceria celebrado em 15.07.1985
(evento 1, OUT4, fls. 02-03), com prazo de 2 anos (cláusula terceira do contrato), em que o
esposo da autora, qualificado como trabalhador rural, figura como parceiro outorgado.

14. A sentença julgou improcedente o pedido de declaração de tempo de
atividade rural em regime de economia familiar do período abrangido entre 09/1971 a
15/06/1979.

15. O período de 09/1971 a 15/06/1979 compreende o interregno que se estende
dos 12 aos 19 anos de idade da autora. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a
edição da Súmula n. 5, em 2003, fixou a tese de que a prestação de serviço rural por menor de
12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada,
pode ser reconhecida para fins previdenciários. Nesse caso, a jurisprudência entende que
serve como início de prova material da atividade exercida em regime de economia familiar a
existência de documentos em nome do pai de família. É que restou decidido pela Quinta
Turma do STJ no julgamento do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador
fixou a tese de que as atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser
comprovadas através de documentos em nome do pai de família, que conta com a
colaboração efetiva da esposa e filhos no trabalho rural.
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16. Entretanto, não consta dos autos qualquer documento em nome do pai da
autora relativo ao período de 09/1971 a 15/06/1979. Não se desconhece que a Primeira Seção
do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o
reconhecimento do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova
material, desde que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ, contudo, nesse caso específico, não se pode emprestar
eficácia retroativa a qualificação constante de certidão de casamento porque o cônjuge da
autora, como é óbvio, não integrava seu núcleo familiar antes do casamento. Essa foi a
argumentação desenvolvida na sentença, inclusive. A alegação da autora, no recurso
inominado, de que seus genitores se aposentaram como trabalhadores rurais, além de não
restar comprovada nos autos, por si só, não demonstra que no período ora discutido eles
exerceram atividade rural. Por isso, o capítulo da sentença que julgou improcedente a
declaração do período de 09/1971 a 15/06/1979 como tempo de atividade rural em regime de
economia familiar deve ser mantido.

17. Com relação ao período de 16/06/1979 a 31/01/1988, a documentação
juntada pela autora, e elencada acima, consiste em início de prova material do exercício de
atividade rural no interregno sob análise. Reforçando a prova documental, a sentença
consignou que, nesse período, as testemunhas confirmaram o trabalho rural exercido em
regime de economia familiar. Entretanto, o INSS alegou, com base no CNIS (evento 48,
RecIno1), que o esposo da autora teve vínculos urbanos de emprego com a empresa Cerâmica
Gatti Ltda. durante parte do período que se quer provar, isto é, de 01/03/1980 a 31/05/1983 e
de 01/09/1986 a 06/05/1988, fato que, por si só, não descaracteriza a atividade rural da autora
em regime de economia familiar, nos termos da Súmula n. 41 da TNU, máxime porque o
trabalho urbano que o autor desempenhou foi fragmentado e, pelas regras da experiência
comum, costuma ter remuneração equivalente a um salário mínimo. Não é por outro motivo
que os proventos da pensão por morte (NB 084.704.348-7) recebida pela autora, cujo início
se deu em 1990, após o período sob exame, conforme consulta ao sistema Plenus, não
excedem um salário mínimo. Por esses motivos, deve ser mantido o capítulo da sentença que
declarou como tempo de atividade rural o período de 16/06/1979 a 31/01/1988.

18. Prejudicado o pedido de restituição de valores pagos por força de liminar,
em razão da manutenção da sentença.

19. INSS isento de custas processuais. Condenação do INSS em honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

20. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

21. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos inominados e por
negar-lhes provimento.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000325871v9 e do código CRC d3f68c3c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0035497-57.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARLI RAMOS ARAGAO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
ambos os recursos inominados e por negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376554v2 e do código CRC 3f2084b0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5001363-10.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIA HELENA VANDEKOKEN GONCALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que o
condenou a emitir Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para fins de contagem recíproca
em regime próprio de previdência. Em suas razões, alega que de acordo com o resumo de
tempo de contribuição constante do processo administrativo juntado aos autos, o período
laborado pela autora para o Município de Vila Velha foi computado para a concessão da
aposentadoria por idade pelo INSS, de forma que não é possível emitir CTC relativa a esse
vínculo.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. O art. 94, caput, da Lei n. 8.213/1991 prevê que é assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de
contribuição ou de serviço na administração pública, para efeito de benefícios previstos no
Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público.

4. O art. 96, I, da Lei n. 8.213/1991 prevê, entre outras vedações, que não será
contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo
outro.

5. No caso dos autos, a sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes
termos:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a expedir certidão de tempo de
contribuição com a inclusão dos períodos de 1º/10/2001 a 1º/3/2007 e de 6/10/2008 a
31/1/2012, de vínculo com o Município de Vila Velha, para fins de averbação mediante
contagem recíproca no regime próprio de previdência daquele município.

A autora manteve vínculos de emprego com o Município de Vila Velha nos períodos de
1º/10/2001 a 1º/3/2007 e de 6/10/2008 a 31/1/2012. Esses vínculos de emprego já estão
registrados no CNIS e não há nenhuma indicação de filiação a regime próprio de previdência
(evento 6_PROCADM2, fl. 32). 

A autora já é beneficiária de aposentadoria por idade pelo RGPS (NB 41/162.044.484-1) com
DIB em 12/7/2017. Os períodos de 12/7/2002 a 1º/3/2007 e de 6/10/2008 a 31/1/2012, de
vínculo com o Município de Vila Velha, já foram computados na concessão da aposentadoria
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por idade da autora pelo RGPS (evento 1_PROCADM8, fl. 38). 

Para a emissão da CTC pleiteada, o tempo de contribuição correspondente aos períodos de
12/7/2002 a 1º/3/2007 e de 6/10/2008 a 31/1/2012 necessariamente precisa ser desconsiderado
do cálculo da aposentadoria por idade do RGPS. Nos termos do art. 96, III, da Lei nº
8.213/91, “não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de
aposentadoria pelo outro”.

No presente caso, porém, mesmo com a exlcusão daqueles períodos, a autora continuará
contando com o tempo mínimo de carência necessário à concessão da aposentadoria por
idade pelo RGPS (evento 6_PROCADM1, fl. 39). 

Além disso, a renda mensal inicial da aposentadoria da autora foi fixada no valor do salário
mínimo (evento 1_CCON3). Desse modo, a redução do número do grupo de 12 contribuições
não alterará o valor da renda mensal do benefício. 

Por conseguinte, no caso concreto, a exclusão dos períodos de 1º/10/2001 a 1º/3/2007 e de
6/10/2008 a 31/1/2012 não trará nenhuma modificação prática na aposentadoria recebida
pela autora no RGPS. Não há nenhum óbice para a emissão de certidão de tempo de
contribuição com a inclusão daqueles períodos para fins de aproveitamento em regime prórpio
de previdência. 

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a expedir certidão de tempo de
contribuição com a inclusão dos períodos de 1º/10/2001 a 1º/3/2007 e de 6/10/2008 a
31/1/2012, de vínculo com o Município de Vila Velha, para fins de averbação mediante
contagem recíproca no regime próprio de previdência daquele município.

6. Contra a sentença, o INSS opôs embargos de declaração, que foram
desprovidos, conforme decisão que segue:

A sentença considerou que, mesmo com a exclusão dos períodos de 12/7/2002 a 1º/3/2007 e de
6/10/2008 a 31/1/2012, de vínculo com o Município de Vila Velha, a autora ainda continuaria
contando com o tempo mínimo de carência necessário à concessão da aposentadoria por
idade pelo RGPS (evento 10). 

O INSS interpôs embargos de declaração arguindo a existência de erro de fato. O embargante
sustentou que "O total apurado de tempo de serviço da parte autora quando do seu
requerimento administrativo de benefício foi num total de 282 contribuições - vide PA anexado
aos autos. Já o tempo a ser excluído conforme determinado na sentença equivalendo a 105
contribuições. Excluído, portanto, estes períodos determinados na r. sentença o tempo de
contribuição restante não atinge a carência necessária para aposentação etária, a saber, 180
meses de contribuição, senão apenas 177 contribuições. Trata-se, portanto, de flagrante erro
de fato – falsa percepção da realidade - deste juízo que erroneamente supôs que mesmo
excluindo os períodos em questão a parte autora teria direito a continuar recebendo
aposentadoria no RGPS, o que não é verdade" (evento 14_EMBDECL2).

Não constato o erro de fato apontado pelo embargante. O INSS considerou que "constou como
fundamento da r. sentença mesmo com a exclusão dos períodos de 1º/10/2001 a 1º/3/2007 e
6/10/2008 a 31/1/2012 a autora continuaria contando com o tempo mínimo de carência
necessário à concessão da aposentadoria por idade" (evento 14_EMBDECL2). O embargante,
contudo, equivocou-se, porque a sentença não apontou a necessidade de exclusão dos períodos
de 1º/10/2001 a 1º/3/2007 e de 6/10/2008 a 31/1/2012, mas sim de 12/7/2002 a 1º/3/2007 e de
6/10/2008 a 31/1/2012. 
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Para a concessão da aposentadoria por idade da autora pelo RGPS, foi computado vínculo de
emprego com o Município de Vila Velha apenas a partir de 12/7/2002. O interstício de
1º/10/2001 a 11/7/2002 foi desconsiderado pelo réu (evento 9_PROCADM1, fl. 39):

[arquivo de imagem]

Considerando todos os demais períodos já averbados na concessão da aposentadoria por
idade, a autora continuava, sim, contando com mais de 180 meses de carência. O período de
17/11/1977 a 26/2/1992, de vínculo com o Banestes, por sí só já representava 182 meses de
carência (evento 9_PROCADM1, fl. 39):

[arquivo de imagem]

O embargante ainda alegou que "um fato desconsiderado por este d. juízo é que a parte autora
ficou afastada do trabalho por 03 (três) períodos (entre 18/03/06 a 05/05/06, 28/07/06 a
31/01/07 e de 06/07/10 a 19/08/10) percebendo auxílio-doença, períodos nos quais não houve
contribuição, dai porque não podem constar em certidão para fins de contagem recíproca -
vide anexo".

A questão somente foi suscitada pelo INSS nos embargos de declaração. Logo, sobre ela a
sentença não poderia se manifestar. Seja como for, ressalto que o art. 55, II, da Lei nº 8.213/91
prevê que o período de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez intercalado
pode ser contado como tempo de serviço. E o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que, se o
segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada,
considerando-se como salário-de-contribuição.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 

7. Dessa forma, as alegações do INSS foram amplamente debatidas e
devidamente afastadas pelo Juízo a quo, fato que, somado à ausência de argumentos capazes
de infirmar a decisão ora recorrida, conduz à manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos.

8. Isenção de custas processuais. Condeno o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000347829v3 e do código CRC 02bdf0e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001363-10.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIA HELENA VANDEKOKEN GONCALVES (AUTOR)
ADVOGADO: RAYANE CASTELAN RAMOS DE OLIVEIRA (OAB ES020682)
ADVOGADO: SAULA FELICIO GAMA (OAB ES017570)
ADVOGADO: CAMILA OLIVEIRA PELUSO (OAB ES022756)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso inominado do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375845v2 e do código CRC 59aa43bc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001406-66.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALICE FERREIRA DRUMMOND (AUTOR)

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
CRMV-ES (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de ilegalidade da cobrança de
anuidade por parte do CRMV/ES, em virtude de vícios na Lei 12.514/11, bem como a
devolução dos valores de anuidade pagos nos últimos anos.

Alega a autora, em síntese, ilegalidades ocorridas no trâmite legislativo da
conversão da Medida Provisória nº 536/11 na Lei nº 12.514/11, notadamente quanto à
apresentação de emendas às medidas provisórias que representam matéria estranha à tratada
no diploma legal originário.

Da sentença de improcedência do pedido, recorreu a autora alegando que os
diversos vícios formais e materiais que maculam a conversão da MP 536/11 na Lei
12.514/11justificam a reforma da decisão. 

Afirma a recorrente que a redação original da MP 536/11 era restrita e somente
alterava o valor da bolsa paga aos médicos residentes e regras relacionadas a benefícios
concedidos, enquanto que, na tramitação na Câmara dos Deputados foram oferecidas 12
emendas à MP 536/11, sendo que as emendas ns. 11 e 12, únicas que tratavam das anuidades
devidas ao Conselho, foram indeferidas pela Mesa Diretora, por ausência de pertinência
temática. 

Alega que, após o indeferimento liminar e rejeição dessas emendas, a Deputada
Federal Jandira Feghali incluiu os artigos 3º ao 11 no texto legal, dispondo sobre os valores
devidos aos Conselhos de Classe, em clara violação ao devido processo legislativo e aos
artigos 4º da Resolução 01/02 do Congresso Nacional, bem como o art. 125 do Regimento
interno da Câmara dos Deputados. 

Aduz que ante à inobservância do tramite legislativo adequado, os artigos 3º a
11 da Lei 12.514/11, que tratam da cobrança de anuidade pelo Conselho Profissional, não
nulos de pleno direito. 

VOTO

Pois bem, acerca da matéria debatida nos autos, observo que a sentença
prolatada se encontra em consonância com o posicionamento já pacificado pelo Pleno do E.
STF, quando do julgamento da ADI 5.127, de que em relação à alegada ausência de
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pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida Provisória 536/2011 e
o tema das contribuições devidas aos Conselhos Profissionais em geral, não é compatível com
a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com medida
provisória submetida a sua apreciação. No entanto, restou deliberado pela Corte Suprema que
a decisão firmada nessa ADI tem eficácia prospectiva (ex nunc), logo, a MP em questão não
padece do vício da inconstitucionalidade formal quanto ao ponto, uma vez que a ela não se
aplica o efeito jurídico da recente decisão plenária.

Verifico que o posicionamento acima foi recentemente ratificado pelo Min.
Gilmar Mendes, quando do julgamento do RE 1189650/SC, que em 26/03/2019 admitiu e deu
provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Conselho de Farmácia para julgar
improcedentes os pedidos dos autores. Eis o teor da decisão. 

“Decisão

 Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela
Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, o qual negou provimento ao
recurso por entender que “a Lei 12.514/2011, resultante da conversão da Medida Provisória
nº 536/2011, padece de vício de inconstitucionalidade formal, quando dispõe sobre as
anuidades devidas aos conselhos profissionais (art. 3º e seguintes).” (eDOC 31, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição
Federal, aponta-se ter a decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade formal dos arts.
3º a 10 da Lei 12.514/2011 .
    Nas razões recursais, sustenta-se “a constitucionalidade da Lei n.º 12.514/2011, “ante a
inexistência da exigência de pertinência temática em projetos de lei não reservados à
iniciativa exclusiva de outros membros dos Poderes da República, notadamente do Presidente
da República, sendo corolário lógico do nosso sistema jurídico-constitucional a prerrogativa
dos parlamentares emendarem projetos de lei encaminhados à sua deliberação.”. (eDOC 34,
p. 3).
    É o relatório.
    Decido.
    Razão assiste ao recorrente.
    A Turma Recursal, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, compreendeu pela
inconstitucionalidade formal da Lei 12.514/2011, consignando não haver pertinência temática
entre a MP 536/2011, a qual tratava das atividades de médicos-residentes, e a emenda
parlamentar, por meio da qual incorporou na medida provisória matéria relativa à anuidade
devida aos conselhos profissionais.
    Destaco trecho da decisão:
    “Esta Turma Recursal tem entendido que a Lei 12.514/2011, resultante da conversão da
Medida Provisória nº 536/2011, padece de vício de inconstitucionalidade formal, quando
dispõe sobre as anuidades devidas aos conselhos profissionais (art. 3º e seguintes).
    Isso porque a disciplina das anuidades decorreu de emenda à MP 536/2011, que tratava das
atividades de médico-residente, de forma que inexiste pertinência temática entre o objeto da
MP e a matéria tratada na emenda parlamentar. Há, por conseguinte, ofensa aos artigos 59,
parágrafo único, e 62 da Constituição Federal.
    Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01).”. (eDOC 31, p. 1).
    Ocorre que esse entendimento não está em consonância com a orientação firmada por esta
Corte no julgamento das ADIs 4.697 e 4.762, rel. Min. Edson Fachin, Dje 30.3.2017, assim
ementado:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS FEDERAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
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CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRATICABILIDADE.
PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011. 1. A jurisprudência desta Corte se fixou no
sentido de serem os conselhos profissionais autarquias de índole federal.
Precedentes: MS 10.272, de relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, Tribunal Pleno, DJ
11.07.1963; e MS 22.643, de relatoria do Ministro Moreira Alves, DJ 04.12.1998. 2. Tendo em
conta que a fiscalização dos conselhos profissionais envolve o exercício de poder de polícia,
de tributar e de punir, estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo,
sujeitando-se, por óbvio, ao regime tributário pátrio. Precedente: ADI 1.717, de relatoria do
Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003. 3. O entendimento iterativo do STF
é na direção de as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como
tributos da espécie “contribuições de interesse das categorias profissionais”, nos termos do
art. 149 da Constituição da República. Precedente: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso,
Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 4. Não há violação à reserva de lei complementar, porquanto é
dispensável a forma da lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Precedentes. 5. Em relação à
ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida
Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral,
verifica-se que os efeitos de entendimento da ADI 5.127, de relatoria da Ministra Rosa Weber
e com acórdão por mim redigido, não se aplica à medida provisória editada antes da data do
julgamento, uma vez que a este foi emprestada eficácia prospectiva. 6. A Lei 12.514/2011 ora
impugnada observou a capacidade contributiva dos contribuintes, pois estabeleceu razoável
correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de rendas auferidas do
labor de pessoa física, assim como por haver diferenciação dos valores das anuidades baseada
no capital social da pessoa jurídica contribuinte. 7. Não ocorre violação ao princípio da
reserva legal, uma vez que o diploma impugnado é justamente a lei em sentido formal que
disciplina a matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional
para aqueles conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11. 8. No tocante à legalidade
tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento
tributário no bojo da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das
hipóteses de incidência das contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas
categorias da praticabilidade e da parafiscalidade. Doutrina. 9. Ações Diretas de
Inconstitucionalidade improcedentes.”
    No voto condutor do acórdão, ressaltou-se, no tocante à constitucionalidade formal das
emendas 11 e 12 acrescidas ao texto originário da MP 536/2011, durante seu processo de
conversão na Lei 12.514/2011, o que segue:
    “Em relação à ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à
Medida Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais
em geral, verifica-se que o Plenário desta Corte no âmbito da ADI 5.127, também proposta
pela ora Requerente CNPL, de relatoria da Ministra Rosa Weber e com acórdão por mim
redigido, assentou ‘não ser compatível com a Constituição a apresentação de emendas sem
relação de pertinência temática com medida provisória submetida a sua apreciação’.
    No entanto, esta Corte deliberou por emprestar eficácia prospectiva (ex nunc) para o
entendimento firmado nessa ADI, logo a MP em questão não padece do vício da
inconstitucionalidade formal quanto ao ponto, uma vez que a ela não se aplica o efeito
jurídico da recente decisão plenária”.
    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, ao consignar a inconstitucionalidade
formal da Lei 12.514/2011, está em dissonância com o entendimento firmado pelo Plenário
desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário(art. 932, VIII, do NCPC c/c art.
21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.
Invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2019.
Ministro Gilmar Mendes
Relator”
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No caso dos autos, verifico que a autora não trouxe no recurso nenhum
argumento novo capaz de afastar os fundamentos utilizados na sentença, que ora ratifico,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas pelo juízo a
quo, não tendo os autores apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando a
exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98 do CPC.

Por estes fundamentos, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos supra, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000344952v2 e do código CRC 14cd2188.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001406-66.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALICE FERREIRA DRUMMOND (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
CRMV-ES (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos supra, mantendo-se integralmente a sentença por
seus próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376212v2 e do código CRC c7e89044.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5013001-74.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRENTE: GEORGIANA PERIM GALVAO (AUTOR)

RECORRENTE: BRUNO RAMOS OLIVEIRA NANDORF (AUTOR)
RECORRENTE: PRISCILA FIRMINO ANDRADE SCOFANO (AUTOR)

RECORRENTE: GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA (AUTOR)

RECORRENTE: AGOSTINHO SERGIO SCOFANO (AUTOR)
RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
CRMV-ES (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de ilegalidade da cobrança de
anuidade por parte do CRMV/ES, em virtude de vícios na Lei 12.514/11, bem como a
devolução dos valores de anuidade pagos nos últimos anos.

Alegam os autores, em síntese, ilegalidades ocorridas no trâmite legislativo da
conversão da Medida Provisória nº 536/11 na Lei nº 12.514/11, notadamente quanto à
apresentação de emendas às medidas provisórias que representam matéria estranha à tratada
no diploma legal originário.

Da sentença de improcedência do pedido, recorreram os autores alegando que
os diversos vícios formais e materiais que maculam a conversão da MP 536/11 na Lei
12.514/11justificam a reforma da decisão.

Afirmam os recorrentes que a redação original da MP 536/11 era restrita e
somente alterava o valor da bolsa paga aos médicos residentes e regras relacionadas a
benefícios concedidos, enquanto que, na tramitação na Câmara dos Deputados foram
oferecidas 12 emendas à MP 536/11, sendo que as emendas ns. 11 e 12, únicas que tratavam
das anuidades devidas ao Conselho, foram indeferidas pela Mesa Diretora, por ausência de
pertinência temática.

Alegam que, após o indeferimento liminar e rejeição dessas emendas, a
Deputada Federal Jandira Feghali incluiu os artigos 3º ao 11 no texto legal, dispondo sobre os
valores devidos aos Conselhos de Classe, em clara violação ao devido processo legislativo e
aos artigos 4º da Resolução 01/02 do Congresso Nacional, bem como o art. 125 do
Regimento interno da Câmara dos Deputados.

Aduzem que ante à inobservância do tramite legislativo adequado, os artigos 3º
a 11 da Lei 12.514/11, que tratam da cobrança de anuidade pelo Conselho Profissional, não
nulos de pleno direito.
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VOTO

Pois bem, acerca da matéria debatida nos autos, observo que a sentença
prolatada se encontra em consonância com o posicionamento já pacificado pelo Pleno do E.
STF, quando do julgamento da ADI 5.127, de que em relação à alegada ausência de
pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida Provisória 536/2011 e
o tema das contribuições devidas aos Conselhos Profissionais em geral, não é compatível com
a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com medida
provisória submetida a sua apreciação. No entanto, restou deliberado pela Corte Suprema que
a decisão firmada nessa ADI tem eficácia prospectiva (ex nunc), logo, a MP em questão não
padece do vício da inconstitucionalidade formal quanto ao ponto, uma vez que a ela não se
aplica o efeito jurídico da recente decisão plenária.

Verifico que o posicionamento acima foi recentemente ratificado pelo Min.
Gilmar Mendes, quando do julgamento do RE 1189650/SC, que em 26/03/2019 admitiu e deu
provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Conselho de Farmácia para julgar
improcedentes os pedidos dos autores. Eis o teor da decisão.

“Decisão

    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela
Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, o qual negou provimento ao
recurso por entender que “a Lei 12.514/2011, resultante da conversão da Medida Provisória
nº 536/2011, padece de vício de inconstitucionalidade formal, quando dispõe sobre as
anuidades devidas aos conselhos profissionais (art. 3º e seguintes).” (eDOC 31, p. 1)

    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição
Federal, aponta-se ter a decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade formal dos arts.
3º a 10 da Lei 12.514/2011 .

    Nas razões recursais, sustenta-se “a constitucionalidade da Lei n.º 12.514/2011, “ante a
inexistência da exigência de pertinência temática em projetos de lei não reservados à
iniciativa exclusiva de outros membros dos Poderes da República, notadamente do Presidente
da República, sendo corolário lógico do nosso sistema jurídico-constitucional a prerrogativa
dos parlamentares emendarem projetos de lei encaminhados à sua deliberação.”. (eDOC 34,
p. 3).

    É o relatório.     Decido.

    Razão assiste ao recorrente.

    A Turma Recursal, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, compreendeu pela
inconstitucionalidade formal da Lei 12.514/2011, consignando não haver pertinência temática
entre a MP 536/2011, a qual tratava das atividades de médicos-residentes, e a emenda
parlamentar, por meio da qual incorporou na medida provisória matéria relativa à anuidade
devida aos conselhos profissionais.

    Destaco trecho da decisão:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/10/2019
Pauta: 522



26/11/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 117/202

5013001-74.2018.4.02.5001 500000316088 .V2 JES15140© JES15140

    “Esta Turma Recursal tem entendido que a Lei 12.514/2011, resultante da conversão da
Medida Provisória nº 536/2011, padece de vício de inconstitucionalidade formal, quando
dispõe sobre as anuidades devidas aos conselhos profissionais (art. 3º e seguintes).

    Isso porque a disciplina das anuidades decorreu de emenda à MP 536/2011, que tratava das
atividades de médico-residente, de forma que inexiste pertinência temática entre o objeto da
MP e a matéria tratada na emenda parlamentar. Há, por conseguinte, ofensa aos artigos 59,
parágrafo único, e 62 da Constituição Federal.

    Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01).”. (eDOC 31, p. 1).

    Ocorre que esse entendimento não está em consonância com a orientação firmada por esta
Corte no julgamento das ADIs 4.697 e 4.762, rel. Min. Edson Fachin, Dje 30.3.2017, assim
ementado:

    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS FEDERAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRATICABILIDADE.
PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011. 1. A jurisprudência desta Corte se fixou no
sentido de serem os conselhos profissionais autarquias de índole federal. Precedentes: MS
10.272, de relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, Tribunal Pleno, DJ 11.07.1963; e MS
22.643, de relatoria do Ministro Moreira Alves, DJ 04.12.1998. 2. Tendo em conta que a
fiscalização dos conselhos profissionais envolve o exercício de poder de polícia, de tributar e
de punir, estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-
se, por óbvio, ao regime tributário pátrio. Precedente: ADI 1.717, de relatoria do Ministro
Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003. 3. O entendimento iterativo do STF é na
direção de as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como
tributos da espécie “contribuições de interesse das categorias profissionais”, nos termos do
art. 149 da Constituição da República. Precedente: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso,
Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 4. Não há violação à reserva de lei complementar, porquanto é
dispensável a forma da lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Precedentes. 5. Em relação à
ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida
Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral,
verifica-se que os efeitos de entendimento da ADI 5.127, de relatoria da Ministra Rosa Weber
e com acórdão por mim redigido, não se aplica à medida provisória editada antes da data do
julgamento, uma vez que a este foi emprestada eficácia prospectiva. 6. A Lei 12.514/2011 ora
impugnada observou a capacidade contributiva dos contribuintes, pois estabeleceu razoável
correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de rendas auferidas do
labor de pessoa física, assim como por haver diferenciação dos valores das anuidades baseada
no capital social da pessoa jurídica contribuinte. 7. Não ocorre violação ao princípio da
reserva legal, uma vez que o diploma impugnado é justamente a lei em sentido formal que
disciplina a matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional
para aqueles conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11. 8. No tocante à legalidade
tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento
tributário no bojo da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das
hipóteses de incidência das contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas
categorias da praticabilidade e da parafiscalidade. Doutrina. 9. Ações Diretas de
Inconstitucionalidade improcedentes.”
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    No voto condutor do acórdão, ressaltou-se, no tocante à constitucionalidade formal das
emendas 11 e 12 acrescidas ao texto originário da MP 536/2011, durante seu processo de
conversão na Lei 12.514/2011, o que segue:

    “Em relação à ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à
Medida Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais
em geral, verifica-se que o Plenário desta Corte no âmbito da ADI 5.127, também proposta
pela ora Requerente CNPL, de relatoria da Ministra Rosa Weber e com acórdão por mim
redigido, assentou ‘não ser compatível com a Constituição a apresentação de emendas sem
relação de pertinência temática com medida provisória submetida a sua apreciação’.

    No entanto, esta Corte deliberou por emprestar eficácia prospectiva (ex nunc) para o
entendimento firmado nessa ADI, logo a MP em questão não padece do vício da
inconstitucionalidade formal quanto ao ponto, uma vez que a ela não se aplica o efeito
jurídico da recente decisão plenária”.

    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, ao consignar a inconstitucionalidade
formal da Lei 12.514/2011, está em dissonância com o entendimento firmado pelo Plenário
desta Corte.

    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário(art. 932, VIII, do NCPC c/c art.
21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.
Invertidos os ônus de sucumbência.

    Publique-se.

    Brasília, 26 de março de 2019.

Ministro Gilmar Mendes - Relator”

No caso dos autos, verifico que os autores não trouxeram no recurso nenhum
argumento novo capaz de afastar os fundamentos utilizados na sentença, que ora ratifico,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas pelo juízo a
quo, não tendo os autores apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando a
exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98 do CPC.

Por estes fundamentos, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos supra, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000316088v2 e do código CRC 80d8908b.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5013001-74.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)

RECORRENTE: GEORGIANA PERIM GALVAO (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)

RECORRENTE: BRUNO RAMOS OLIVEIRA NANDORF (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)
RECORRENTE: PRISCILA FIRMINO ANDRADE SCOFANO (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)

RECORRENTE: GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)

RECORRENTE: AGOSTINHO SERGIO SCOFANO (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA (OAB ES011893)
RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
CRMV-ES (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos supra, mantendo-se integralmente a sentença por
seus próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376214v2 e do código CRC 67c21d76.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000265-09.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CAMILA DE SOUZA RIBEIRO (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRENTE: WASHINGTON RIBEIRO BOTELHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício assistencial
de Amparo Social ao Deficiente (LOAS), a partir do requerimento administrativo, em
06/02/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 44): julgou improcedente o pleito, em razão de não ter sido verificada
incapacidade de longa duração pela perícia judicial.

Razões da parte recorrente (evento 51): diz que a incapacidade da parte autora é flagrante,
conforme laudos particulares que indicam sua doença.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação gratuita de
proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes físicos (art.
203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio
da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva
da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os
demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”
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Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula norma de
eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade requer o aporte
normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A regulamentação veio com a
edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001;
no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim
redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto,
os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da
assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela
Lei nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o
direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário,
fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos
no regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não
serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o
§ 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
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10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo
familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº
13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para
avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se àquela
“incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art. 20, § 2º,
da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de deficiência, ao
dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois anos,
impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos
seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que para a
concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é,
incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida
por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica.
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Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985, concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de permitir que
outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o critério objetivo
(renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 -
BENEFÍCIO DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS
DEFENSORIA. 1 - O Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da
assistência social a garantia de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de
deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la
provida pela sua própria família (art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei
8742/93, estabelece dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício em
questão, quais sejam 1. a comprovação da idade avançada ou da incapacidade
decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2. o estado de miserabilidade
familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de deficiência mental
(esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a
situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício
postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei
nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como
requisito para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per
capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal
tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério
matemático do artigo sob exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013),
a Suprema Corte reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse
dispositivo legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para a definição de
miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional no
mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir requerimento, devem ser
fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando
deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária,
deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto
no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo
em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, bem como se pode ser considerada deficiente
ou com incapacidade de longa duração/prazo.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: não se aplica (trata-se de menor impúbere) (ev1 qualificação);

b) idade atual: 9 anos (26/06/2010, fl. 01, ev1, Identidade 4);

c) laudos/exames médicos: fls. 1-5 (particulares, ev.1, Laudo 8), fls.1-2 (particulares,
ev.1, Laudo 9).
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Foi realizada perícia médica judicial, sendo que foi não constatada deficiência (evento 26,
Laudo 1), sendo que em sua conclusão, o perito foi claro em afirmar que a parte autora padece
asma (CID J45). O perito atestou, ainda, o seguinte: “O paciente é portador de asma, que é
uma doença crônica incapacitante quando não tratada. A mãe relata que o paciente
apresenta internações recorrentes devido a doença e não consegue trabalhar porque pelo
menos uma vez por semana a criança descompensa e precisa levá-lo ao hospital. Porém não
trouxe laudos dessas idas recorrentes ao hospital. De acordo os laudos mais recentes dos
especialistas, o paciente tem dificuldade de fazer atividade física (como a aula de educação
física na escola) devido a dispneia. Porém os laudos também relatam que as últimas
espirometrias de 2017 e 2018, o paciente apresentava distúrbio obstrutivo de grau leve que
responde bem a medicação broncodilatadora. O paciente está em uso de diversas
medicações, algumas que ele precisa não são oferecidas pelo SUS e por sua mãe não estar
trabalhando para cuidar da criança, fica difícil de adquiri-las. Apesar das medicações
estarem em dose máxima, o paciente apresenta a asma parcialmente controlada, ou seja, não
está totalmente controlada. No dia da perícia o paciente encontrava-se com exame físico sem
alterações." Afirmou ainda: "A mãe e a criança relatam que o mesmo não consegue fazer
educação física na escola porque apresenta dispnéia. Um dos laudos do pediatra confirmam
essa alegação (laudo de 18/09/17). Além dessa restrição, não há comprovação de quaisquer
outra. O último laudo do pneumologista relata que a criança apresenta desenvolvimento
neuropsicomotor e cognitivo normal para sua faixa etária. É uma criança que precisa usar
algumas medicações durante o dia que precisam ser administradas por adultos". Assim,
reconheceu que a parte não é portadora de deficiência.

Depreende-se, de tudo que lido, que não há incapacidade e, caso realmente existente, seria no
máximo parcial e temporária, podendo exercer suas atividades habituais, devendo, contudo,
ser mantido o tratamento e o acompanhamento adequados.

No caso,ficou ratificado que a parte possui capacidade para exercer suas atividades diárias
como estudante e que não apresenta deficiência. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. ART.
203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA
E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 203, inciso V, e a
Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) garantem um salário mínimo de
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
independentemente de contribuição à seguridade social. 2. Os requisitos para a
concessão do benefício de prestação continuada estão estabelecidos no art. 20 da Lei n.
8.742/93. São eles: i) o requerente deve ser portador de deficiência ou ser idoso com 65
anos ou mais; ii) não receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro
regime e iii) ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo
(requisito para aferição da miserabilidade). 3. O Col. STF, ao apreciar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, declarou que a regra constante do art. 20, § 3º, da
LOAS não contempla a única hipótese de concessão do benefício, e sim presunção
objetiva de miserabilidade, de forma a admitir a análise da necessidade assistencial em
cada caso concreto, mesmo que o "quantum" da renda "per capita" ultrapasse o valor
de ¼ do salário mínimo, cabendo ao julgador avaliar a vulnerabilidade social de
acordo com o caso concreto. 4. Firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, para
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fins de cálculo da renda familiar mensal, não deve ser considerado o benefício (mesmo
que de natureza previdenciária) que já venha sendo pago a algum membro da família,
desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte na aplicação analógica do
parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Precedentes. 5.
Considera-se deficiente aquela pessoa que apresenta impedimentos (físico, mental,
intelectual ou sensorial) de longo prazo (mínimo de 2 anos) que podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas. Tal deficiência e o grau de impedimento devem ser aferidos mediante avaliação
médica e avaliação social, consoante o § 6º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência
Social. 6. A incapacidade para a vida laborativa deve ser entendida como incapacidade
para vida independente, para efeitos de concessão de benefício de prestação
continuada. 7. Na hipótese, a autora, conforme laudo médico de fls. 95-99, estudante,
com 08 anos de idade, tem diagnóstico de deformidade congênita nos joelhos e nos pés,
com alteração da marcha, entretanto, anda sem dificuldade e sem necessidade de uso de
equipamentos, apresentando incapacidade parcial para algumas atividades, não
necessita de assistência permanente de terceiros para as atividades diárias. Conclui o
laudo informando que a autora é portadora de deficiência, mas não é incapaz para a
vida independente e, futuramente, apresentará incapacidade laborativa apenas parcial.
Assim, não há prova de ser portadora de deficiência que a incapacite para a vida
independente e futura atividade laboral. Por sua vez, o laudo social de fls. 60-61 indica
que a autora vive, em casa própria, na zona urbana, com dois irmãos menores, sua mãe
e o pai, assalariado, auferindo um salário mínimo mensal, em casa própria, com acesso
a serviços na zona urbana. A família, também, é beneficiária do programa Bolsa
Família, com o valor de R$ 112,00 (cento e doze reais). Em razão da inarredável
concorrência dos requisitos ao gozo do benefício em tela, a ausência de adequação da
deficiência física comprovada pelo autor aos requisitos legais, por si só, já é suficiente
para a negativa de sua pretensão, independentemente da suscitada condição de
miserabilidade. 8. Coisa julgada secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de
nova demanda pelo requerente na hipótese de alteração das circunstâncias verificadas
na causa. Precedentes. 9. Remessa oficial e apelação do INSS providas. Sentença
reformada.
(AC 00295122320144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE
SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:26/05/2015

Os exames e laudos médicos particulares que confirmam a incapacidade não podem prosperar
a fim de invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato –
diagnóstico de doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por
perícia médica, pois o atestado médico particular equipara-se a mero parecer de assistente
técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer
do perito do juízo. Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o
laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo
juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Assim, ausentes um dos requisitos (incapacidade total de longa duração), o benefício não é
devido.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça
deferida.
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Nesses termos, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000333991v9 e do código CRC bd00381e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000265-09.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CAMILA DE SOUZA RIBEIRO (REPRESENTANTE) (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

RECORRENTE: WASHINGTON RIBEIRO BOTELHO (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375795v2 e do código CRC 3c7d6baa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5006298-93.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDIO BEZERRA DE MELLO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo IFES em face da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de auxílio transporte para a parte
autora, com valor correspondente ao uso do transporte coletivo do trecho percorrido pelo
servidor, observada a prescrição quinquenal, bem como os descontos dos valores já pagos
administrativamente.

Alega a recorrente, em síntese, legalidade do procedimento adotado pela
Administração, tendo em vista que o auxílio transporte é disciplinado pela MP 2.165-36/2001
e que a Orientação Normativa n. 4 de 08/04/2011 da MPOG determina que o benefício seja
destinado apenas a quem utilize o transporte coletivo, mediante comprovada a despesa
realizada pelo servidor com a utilização do transporte público, nos termos da determinação do
TCU. Pugna, eventualmente, pela aplicação dos índices dispostos no art. 1º F da Lei
11.960/09 para os consectários arbitrados na sentença, bem como a fixação do termo a quo
dos juros de mora na data da citação.

VOTO

Acerca da matéria, observo que a concessão de auxílio-transporte no serviço
público é disciplinada pela Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, nos
seguintes termos:

"Art. 1º. Fica instituído o Auxílio-transporte em pecúnia, pago pela União, de
natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com
transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e
empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União,
nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas
aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a
jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais."

Entretanto, consoante relatado na inicial, o IFES restringiu o pagamento do
auxílio-transporte à utilização de transporte coletivo, vedando-o para o caso de servidores que
usam veículo próprio ou transporte rodoviário seletivo ou especial, com base na Orientação
Normativa nº 4, de 8 de abril de 2011, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabeleceu:
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Art. 2º Para fins desta Orientação Normativa, entende-se por transporte
coletivo o ônibus tipo urbano, o trem, o metrô, os transportes marítimos, fluviais e lacustres,
dentre outros, desde que revestidos das características de transporte coletivo de passageiros
e devidamente regulamentados pelas autoridades competentes.

Parágrafo único. É vedado o pagamento de auxílio-transporte quando utilizado
veículo próprio ou qualquer outro meio de transporte que não se enquadre na disposição
contida no caput.

(...)

Art. 5º É vedado o pagamento de auxílio-transporte nos deslocamentos
residência/trabalho/residência, quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário
seletivo ou especial.

§ 1º Entende-se como transporte regular rodoviário seletivo ou especial, para
fins desta Orientação Normativa, os veículos que transportam passageiros exclusivamente
sentados, para percursos de médias e longas distâncias, conforme normas editadas pelas
autoridades de transporte competentes.

Pois bem, acerca da matéria controvertida, verifico que numa leitura superficial
do citado dispositivo legal poderia parecer que a utilização de outras formas de transporte que
não o "coletivo" não ensejaria o pagamento do auxílio-transporte. Entretanto, a restrição ao
benefício em razão da natureza do transporte utilizado penaliza injustificadamente o servidor
que, necessitando igualmente deslocar-se diariamente para o local de trabalho, opta por fazê-
lo - ou tem como única alternativa - utilizando meio de transporte próprio.

Ora, se a finalidade do benefício em tela é o custeio, pela Administração, de
parte dos gastos realizados com o deslocamento do servidor da residência para o trabalho e
vice-versa, o único critério norteador razoável é a efetiva necessidade de gastos com
transporte. Existente essa, não há como negar o direito ao recebimento da parcela,
independentemente do meio de transporte utilizado, evidenciado que está o decréscimo
remuneratório que a norma visa abrandar.

Assim, ainda que no art. 1º da MP 2.165-36/2001 seja feita alusão à expressão
transporte coletivo, esta Relatoria entende que o fato de o servidor público utilizar-se de meio
próprio para ir ao local de trabalho não impede o pagamento do referido auxílio e, levando-se
em consideração que o auxílio-transporte é verba indenizatória destinada ao custeio parcial
das despesas realizadas pelo servidor em seus deslocamentos da residência para o local
trabalho e vice-versa, o único critério norteador razoável é a efetiva despesa com transporte.

Entender de modo diferente atentaria contra o princípio da isonomia, de forma a
discriminar os servidores apenas em função do meio de locomoção eleito. A propósito, no
sentido do exposto, trago à colação julgados do E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. MP Nº 2165-36/2001. AUXÍLIO-TRANSPORTE. USO DE MEIO
PRÓPRIO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE
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PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - O auxílio-transporte é devido também ao servidor que
utiliza meio próprio para locomoção ao local de trabalho. Precedentes. 2 - Não há falar em
violação ao princípio constitucional da reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da
Constituição Federal, quando não ocorre, ao menos implicitamente, declaração de
inconstitucionalidade de qualquer lei. 3 - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1103137/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MP Nº
2165-36/2001. AUXÍLIO-TRANSPORTE. USO DE MEIO PRÓPRIO. CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. É
devido o auxílio-transporte mesmo ao servidor que utiliza meio próprio para locomoção ao
local de trabalho. 2. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os
fundamentos da decisão atacada. 3. Não há falar em violação ao princípio constitucional da
reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, quando não há, ao
menos implicitamente, declaração de inconstitucionalidade de qualquer lei, como se observa
na presente hipótese. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
980.692/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 06/12/2010)

Seguem, por oportuno, acórdãos do TRF da 4ª Região no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-
TRANSPORTE. VEÍCULO PRÓPRIO. RESTABELECIMENTO.1. O auxílio-transporte é
devido a todos os servidores que façam uso de algum meio de transporte, seja público ou
privado, para se deslocarem entre sua residência e o local de trabalho.2. O Superior
Tribunal de Justiça, interpretando o art. 1º da MP n. 2.165-36/2001, sedimentou a orientação
de que o servidor que se utiliza de veículo próprio para deslocamento afeto ao serviço tem
direito à percepção de auxílio-transporte.3. (...). (TRF4, APELREEX 5048860-
47.2014.404.7100, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle,
juntado aos autos em 26/05/2015);

ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MEIO DE DESLOCAMENTO.
INDETERMINAÇÃO. O auxílio-transporte também é destinado àqueles que necessitam de
um meio de locomoção para se deslocarem de suas residências para os locais de trabalho e
vice-versa, não sendo razoável exigir-se como o servidor deverá se deslocar para que faça
jus ao benefício. (TRF 4, AC 2006.71.00.023700-6/RS; RELATOR: Des. Federal EDGARD
ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR; D.E. 01/07/2008).

Quanto a reforma dos consectários, assevero que em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,  o Supremo Tribunal
Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
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caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob
pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

Já o pedido de modificação dos índices de juros de mora merece prosperar,
tendo em vista que restou assentado no julgamento do RE 870.947/SE que “quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela
Lei nº 11.960/09”.

Ressalto, ainda, que de acordo com o disposto no art. 405 do Código Civil
Brasileiro, os juros de mora incidem desde a citação inicial.

Por fim, destaco que mesmo pendente de trânsito em julgado o RE 870.947/SE,
bem como eventual modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser
conhecido de ofício a qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela
determinação em eventual modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na
fase de cumprimento da sentença/execução.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto
no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Diante de todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURO DO IFES para fixar os juros de mora a partir da data da citação, consoante
critérios estipulados no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09,
nos termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000320939v2 e do código CRC e63302a1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5006298-93.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDIO BEZERRA DE MELLO (AUTOR)
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGUES PINTO (OAB ES025302)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURO DO IFES para fixar os juros de mora a partir da
data da citação, consoante critérios estipulados no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376186v2 e do código CRC eaab713f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5002749-75.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO VASCONCELLOS DA SILVA FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face da sentença que
julgou procedente o pedido do pedido do autor, militar, de indenização no valor da última
remuneração percebida na ativa, acrescida de 1/3, para o período aquisitivo de férias não
gozada.

Requer a recorrente - UNIÃO, em síntese, a reforma dos consectários, sob o
fundamento de que mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 aos
juros e à correção monetária.

VOTO

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,  o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob
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pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

Quanto ao pedido de modificação dos índices de juros de mora, o recurso
merece prosperar, tendo em vista que restou assentado no julgamento do RE 870.947/SE que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

De ofício, observo que os juros de mora devem incidir a partir da citação inicial,
nos termos do disposto no art. 405 do CC/02: “Contam-se os juros de mora desde a citação
inicial.”

Por fim, ressalto que ainda que pendente de trânsito em julgado o RE
870.947/SE, bem como eventual modulação de seus efeitos, ressalto que trata-se de tema
acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo, caso se modifique o
marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus efeitos, poderá o réu se
insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto
no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Por estes fundamentos, voto por dar parcial provimento ao recurso da UNIÃO
para fixar os juros de mora consoante critérios estipulados no artigo 1º-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/09 e, DE OFÍCIO, fixo os juros a partir da data da
citação, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000316611v2 e do código CRC ddd22970.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5002749-75.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO VASCONCELLOS DA SILVA FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO DOS SANTOS FAGUNDES (OAB RS103303)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso da UNIÃO para fixar os juros de mora consoante critérios estipulados
no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09 e, DE OFÍCIO, fixo os
juros a partir da data da citação, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376189v2 e do código CRC 6590d29f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5001145-04.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: REGINA CELIA SILVA ANGELI (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício assistencial
de Amparo Social ao Deficiente/Idoso (LOAS), a partir do requerimento administrativo,
em 24/04/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 33): julgou procedente o pleito, tendo em vista que o rendimento auferido
pela família não é suficiente para mantença de todos do núcleo aferido.

Razões da parte recorrente, INSS (evento 41): diz que o esposo da parte autora possui um
salário acima do mínimo e o valor per capita é superior ao limite estabelecido na legislação.
Alega ainda que as imagens fotográficas  contidas no laudo social revelam um lar humilde
(imóvel próprio), porém que não pode ser classificado como em situação de miserabilidade,
de modo que não merece prosperar a r. sentença. Requer a improcedência dos pedidos, a
restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada e caso não
acolhida a pretensão recursal, requer a aplicação da Lei nº 11.960/2009 para a definição dos
critérios de juros moratórios e correção monetária.

 

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação gratuita de
proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes físicos (art.
203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio
da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva
da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os
demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula norma de
eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade requer o aporte
normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A regulamentação veio com a
edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001;
no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim
redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto,
os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da
assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela
Lei nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o
direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário,
fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos
no regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)
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§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não
serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o
§ 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo
familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº
13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para
avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se àquela
“incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art. 20, § 2º,
da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de deficiência, ao
dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois anos,
impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos
seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que para a
concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é,
incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida
por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
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deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985, concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de permitir que
outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o critério objetivo
(renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 -
BENEFÍCIO DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS
DEFENSORIA. 1 - O Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da
assistência social a garantia de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de
deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la
provida pela sua própria família (art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei
8742/93, estabelece dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício em
questão, quais sejam 1. a comprovação da idade avançada ou da incapacidade
decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2. o estado de miserabilidade
familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de deficiência mental
(esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a
situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício
postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei
nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como
requisito para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per
capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal
tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério
matemático do artigo sob exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013),
a Suprema Corte reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse
dispositivo legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para a definição de
miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional no
mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir requerimento, devem ser
fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando
deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária,
deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto
no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo
em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, vez que possui 66 anos de idade (evento 22,
Laudo 1).

Pela visita feita pela Assistência Social à casa da parte autora (evento 22, Laudo 1),
constatou-se que ela reside em uma casa que pertencia aos seus pais e que foi cedida por seus
irmãos, de um pavimento, em excelentes condições de habitação, sendo que os móveis e
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eletrodomésticos que guarnecem a residência são simples, mas em ótimo estado de
conservação. O bairro possui toda infraestrutura necessária para os atos do cotidiano (com
rede de água e esgoto), logo, de se concluir que possuem meios dignos de sobrevivência.

Quanto à composição familiar e renda, no referido relatório social realizado, restou apontado
que a parte autora reside com o seu cônjuge, com renda advinda da aposentadoria do esposo,
no valor de R$ 1.197,60.

A demandante informa a existência de despesas de R$ 198,08 com energia elétrica, R$ 52,66
com água tratada, R$ 49,99 com telefone, R$ 109,98 com IPTU (Referente ao ano de 2018),
R$ 700,00 com alimentação e R$ 25,00 em média com transporte. As despesas com
alimentação e transporte não foram comprovadas. A parte autora relatou também que a
família utiliza a rede pública para consultas médicas, no entanto, a cada seis meses necessita
consultar com oftalmologista, realizar exames como fundo de olho e campo visual, todos
particulares, sendo R$ 100,00 cada um, totalizando R$ 300,00. Informou ainda um gasto de
R$ 300,00 com farmácia, pois nem todas as medicações são fornecidas pelo SUS.

Registro que os gastos extraordinários com medicação ou mesmo outros gastos acessórios
advindos dos problemas de saúde da parte autora e/ou outro familiar podem ser suportados
pelo Estado, que em sua maioria é fornecido pelo Sistema Único gratuito de saúde e, ainda
que não fossem, não restou comprovada negativa administrativa para fornecimentos dos
medicamentos ou atendimento médico.

Assim, pela análise dos autos, verifico que a parte autora possui condições de manter-se a si
mesma ou ser mantida por sua família dignamente, razão pela qual o benefício assistencial é
indevido, já que a aferição que ora se faz é pela ausência de miserabilidade ou mesmo
vulnerabilidade social, tendo em vista o formulário social e as fotografias de sua residência,
que demonstram certa capacidade financeira ou mesmo renda suficiente aos gastos cotidianos.

Realço que essa é a melhor interpretação do sentido da norma assistencial, de atender aqueles
que demonstrem a efetiva necessidade alimentar, ainda que isso importe corrigir a literalidade
de outras normas, como o Estatuto do Idoso, que determina seja ignorada a verdade real, qual
seja, o recebimento de um salário mínimo por um de seus entes e sua supressão da renda. Ora,
a não observância dos fatos concretos colocaria em risco o equilíbrio atuarial e financeiro da
própria Assistência Social, ramo da Seguridade Social que, por sua vez, deve garantir a todos
verba alimentar suficiente para as contingências da vida, principalmente a incapacidade e
idade avançada, mas desde que observada a seletividade, princípio que visa justamente
garantir o sistema.

Por fim, diante de eventual modificação do contexto social, poderá requerer novamente o
benefício na esfera administrativa e assim passar pelo crivo do INSS, inclusive com novas
perícias (social e médica), caso necessárias.

Desta forma, ausentes um dos requisitos (meios financeiros de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família), o benefício não é devido e a questão da reforma dos
consectários restou prejudicada.
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Com isso, revogo a tutela antecipada de urgência concedida em sentença, não devendo,
todavia, ter a parte autora que devolver os valores recebidos a esse título, por se tratar de
verba de natureza alimentar. 

Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores recebidos por força
de tutela de urgência antecipada ou mesmo em razão do efeito meramente devolutivo do
recurso, de se ressaltar que este juízo não desconhece o entendimento firmado pelo STJ no
Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em 12/02/2014, tampouco o cancelamento da Súmula nº 51
da TNU que, nos autos do Processo nº0004955-39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou
ou mesmo se submeteu ao entendimento superior mencionado. 

No entanto, o julgado do STJ não pode ser aplicado indistintamente às ações que tramitam
perante os juizados especiais, tendo em vista que, ao contrário dos demais jurisdicionados que
demandam na justiça federal, os demandantes dos JEFs são, em geral, hipossuficientes, e
ajuízam ações utilizando-se do jus postulandi, ou seja, sem advogados, ou muitas vezes
representados por profissionais não especializados. 

Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de valores recebidos em
virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de cognição da questão. Nos
casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida, uma vez que, na maioria
dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o tenha feito, não deve ficar
sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de valores geraria no
microssistema dos juizados. 

Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o esvaziamento dos
JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente para atender com
rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para obtenção de bens
da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das vezes buscam
benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda por motivo de
saúde, desemprego, ou miserabilidade. 

Sendo assim, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da devolução de
valores que receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma transversa, na
inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou seja, o hipossuficiente será praticamente
forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema recursal, para
obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxilio doença, LOAS, aposentadoria
por invalidez, beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da demora na
tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver verbas alimentares em razão de
convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante. O
jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiência técnica, confia mais do que
qualquer outro jurisdicionado no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento
esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados, sem que sejam ponderados
os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
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Nesses termos, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe provimento para julgar
improcedente o pedido, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000337621v11 e do código CRC 0e1c73c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001145-04.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: REGINA CELIA SILVA ANGELI (AUTOR)
ADVOGADO: LORENA BIET VENTURINI (OAB ES017401)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e dar-lhe provimento para julgar improcedente o pedido, nos termos da
fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375741v2 e do código CRC bc2b4f38.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5005269-08.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: SARAH ALMEIDA DUTRA (AUTOR)

RECORRIDO: EROS EDUARDO STEIN (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por SARAH DUTRA STEIN e EROS
EDUARDO STEIN em face da UNIÃO visando a declaração do direito dos autores de
trazerem do exterior 01 notebook e 01 tablet com isenção tributária.  

Da sentença que julgou procedente a demanda, recorreu a UNIÃO alegando
impossibilidade de se aplicar o conceito de objeto de uso pessoal aos computadores e tablets,
aduzindo que o conceito tributário de bagagem está ligado ao uso ou consumo pessoal do
viajante, sem finalidade comercial, que seriam artigos como vestuário, higiene e demais bens
de caráter estritamente pessoal e necessário. Afirmam, ainda, violação do CTN e da Lei
9.069/95.

 

VOTO

Acerca da matéria, destaca-se que a mercadoria importada sem guia de importação ou
documento de efeito equivalente configura dano ao erário, e implica pena de perdimento (art.
689, XX, do Decreto 6.759/2009). A definição de bagagem está prevista no art. 155 do
Decreto 6.759/2009:

Art. 155.  Para fins de aplicação da isenção para bagagem de viajante procedente do exterior,
entende-se por (Regime Aduaneiro de Bagagem no Mercosul, Artigo 1o, aprovado pela
Decisão CMC no 53, de 2008, internalizada pelo Decreto no 6.870, de 2009):                         

I - bagagem: os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as
circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem como
para presentear, sempre que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, não permitirem
presumir importação com fins comerciais ou industriais;                          

II - bagagem acompanhada: a que o viajante traga consigo, no mesmo meio de transporte em
que viaje, desde que não amparada por conhecimento de carga ou documento
equivalente;                              

III - bagagem desacompanhada: a que chegue ao País, amparada por conhecimento de carga
ou documento equivalente; e                        
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IV - bens de uso ou consumo pessoal: os artigos de vestuário, higiene e demais bens de caráter
manifestamente pessoal.                           

(...)

Observa-se, ainda, a redação do art. 2º da Instrução Normativa RFB 1.059/2010
(grifei):

Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por:

I - bens de viajante: os bens portados por viajante ou que, em razão da sua viagem, sejam
para ele encaminhados ao País ou por ele remetidos ao exterior, ainda que em trânsito pelo
território aduaneiro, por qualquer meio de transporte;

II - bagagem: os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as
circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem como
para presentear, sempre que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, não permitirem
presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais;

III - bagagem acompanhada: a que o viajante levar consigo e no mesmo meio de transporte
em que viaje, exceto quando vier em condição de carga;

IV - bagagem desacompanhada: a que chegar ao território aduaneiro ou dele sair, antes ou
depois do viajante, ou que com ele chegue, mas em condição de carga;

V - bagagem extraviada: a que for despachada como bagagem acompanhada pelo viajante e
que chegar ao País sem seu respectivo titular, em virtude da ocorrência de caso fortuito ou
força maior, ou por confusão, erros ou omissões alheios à vontade do viajante;

VI - bens de uso ou consumo pessoal: os artigos de vestuário, higiene e demais bens de caráter
manifestamente pessoal, em natureza e quantidade compatíveis com as circunstâncias da
viagem;

VII - bens de caráter manifestamente pessoal: aqueles que o viajante possa necessitar para
uso próprio, considerando as circunstâncias da viagem e a sua condição física, bem como os
bens portáteis destinados a atividades profissionais a serem executadas durante a viagem,
excluídos máquinas, aparelhos e outros objetos que requeiram alguma instalação para seu uso
e máquinas filmadoras e computadores pessoais; e

(...)

§ 1º Os bens de caráter manifestamente pessoal a que se refere o inciso VII do caput
abrangem, entre outros, uma máquina fotográfica, um relógio de pulso e um telefone celular
usados que o viajante porte consigo, desde que em compatibilidade com as circunstâncias da
viagem.

(...)

Por sua vez, o art. 157 do Decreto 6.759/2009 dispõe que (grifei):

Art. 157.  A bagagem acompanhada está isenta do pagamento do imposto, relativamente a
(Regime Aduaneiro de Bagagem no Mercosul, Artigo 9o, incisos 1 a 3, aprovado pela Decisão
CMC no 53, de 2008, internalizada pelo Decreto no 6.870, de 2009):                            
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 I - bens de uso ou consumo pessoal; 

II - livros, folhetos e periódicos; e

III - outros bens, observados os limites, quantitativos ou de valor global, os termos e as
condições estabelecidos em ato do Ministério da Fazenda 

 § 1o  A isenção estabelecida em favor do viajante é individual e intransferível (Regime
Aduaneiro de Bagagem no Mercosul, Artigo 5o, inciso 1, aprovado pela Decisão CMC no 53,
de 2008, internalizada pelo Decreto no 6.870, de 2009).               

§ 2o  Excedido o limite de valor global a que se refere o inciso III do caput, aplica-se o regime
de tributação especial de que tratam os arts. 101 e 102.        

O conceito tributário de bagagem está ligado ao uso ou consumo pessoal do
viajante, sem finalidade comercial, ou seja, bens que o viajante possa necessitar para uso
próprio, considerando as circunstâncias da viagem. Encontra-se na abrangência de bens de
caráter manifestamente pessoal do viajante, entre outros, máquina fotográfica, relógio de
pulso, telefone celular, computador portátil, dentre outros que o viajante porte consigo.

No caso dos autos, trata-se de pedido de isenção de bagagem relativo ao um
notebook e um tablet, produtos que, na visão deste Juízo, se encaixam nas disposições
administrativas transcritas acima, por serem bens de uso pessoal, convindo mencionar ainda
que, conforme relatado na inicial, tais mercadorias são utilizáveis nas atividades profissionais
dos autores. Afasta-se, portanto, a cobrança de tributo (art. 157 do Decreto 6.759/2009).

Por oportuno, trago à colação o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO/PERDIMENTO DE BAGAGEM. BENS DE
USO DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PESSOAL. LIBERAÇÃO DE BAGAGEM
APREENDIDA PELO FISCO. PENA DE PERDIMENTO INAPLICÁVEL.  1. A bagagem
acompanhada está isenta do pagamento do imposto relativamente a bens de uso ou consumo
pessoal (art. 157 do Decreto 6.759/2009). 2. Na abrangência de bens de caráter
manifestamente pessoal do viajante, encontra-se, entre outros, uma máquina fotográfica, um
relógio de pulso e um telefone celular usados que o viajante porte consigo (art. 2º, §1º, da
Instrução Normativa RFB 1.059/2010). 3. Incabível, portanto, a aplicação da pena de
perdimento e a cobrança de tributo, já que o autor portava um notebook, bem de caráter
manifestamente pessoal. 4. Apelação e remessa oficial não providas. (TRF da 1ª Região,
SÉTIMA TURMA, AC 00139973520074013300, Relatora Desembargadora Federal ÂNGELA
CATÃO, Relator convocado Juiz Federal CLODOMIR SEBASTIÃO REIS, e-DJF1
26/01/2018);

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO/PERDIMENTO DE BAGAGEM. BENS DE
USO DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PESSOAL. LIBERAÇÃO DE BAGAGEM
APREENDIDA PELO FISCO. PENA DE PERDIMENTO. INAPLICÁVEL. 1. A bagagem
acompanhada está isenta do pagamento do imposto relativamente a bens de uso ou consumo
pessoal (art. 157 do Decreto 6.759/2009). 2. Na abrangência de bens de caráter
manifestamente pessoal do viajante, encontra-se, entre outros, uma máquina fotográfica,
um relógio de pulso e um telefone celular usados que o viajante porte consigo (art. 2º, § 1º,
da Instrução Normativa RFB 1.059/2010). 3. Incabível, portanto, a aplicação da pena de
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perdimento e a cobrança de tributo, já que o autor portava um notebook, bem de caráter
manifestamente pessoal. 4. Apelação e remessa oficial não providas. (TRF da 1ª Região, 7ª
Turma, AC 0013997-35.2007.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Angela Catão, DJ 05/12/2017)

Destarte, mantenho a sentença prolatada, principalmente ao aduzir:

“Ademais, segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.059/2010, entende-se por
bens de caráter manifestamente pessoal aqueles que o viajante possa necessitar para uso
próprio, considerando as circunstâncias da viagem e a sua condição física, bem como os
bens portáteis destinados a atividades profissionais a serem executadas durante a viagem.
Nesse passo, o enquadramento do notebook e do tablet vão ao encontro das disposições
administrativas por serem portáteis e utilizáveis nas atividades profissionais dos autores.

Há de ser analisado, neste ponto, somente a ressalva quanto a "computadores
pessoais" feita na referida instrução normativa.

Quanto ao tablet, vê-se que a Instrução Normativa RFB nº 1.059/2010 não o
exclui expressamente dos bens de uso pessoal e que tablets não se confundem com
computadores pessoais, por suas próprias funcionalidades, as quais, regra geral, são menos
amplas dos que a de um computador. Neste passo, qualquer interpretação ainda mais
restritiva da própria Instrução Normativa, que já restringe os bens de uso pessoal, seria ir de
encontro ao que prevê e tem como finalidade os normativos acima destacados.

A que computadores referem-se, desta feita, a IN RFB nº 1.59/2010? Numa
análise sistemática e teleológica da legislação em questão, extrai-se que não alcançam a
isenção de bagagem ora pleiteada os computadores de mesa, pois sua natureza é contrária
ao caráter de "trânsito", de portabilidade, que as normas de isenção de bagagem visam
resguardar.”

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária
que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000324122v3 e do código CRC f29798d5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5005269-08.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: SARAH ALMEIDA DUTRA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA BAQUE BERTON (OAB ES016431)

RECORRIDO: EROS EDUARDO STEIN (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA BAQUE BERTON (OAB ES016431)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376226v2 e do código CRC 94fde684.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000828-75.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EVA ALVES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL e BANCO DO
BRASIL S/A em que se pretende indenização por danos materiais e morais, sob alegação de
desfalque na conta PIS PASEP ao longo dos anos, tanto pela  desvalorização do numerário
em razão da não aplicação de índices de correção monetária e de juros, como também pela
alegação de débitos indevidos na conta individual, de origem desconhecida, sem a
participação do autor.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito por entender que
a UNIÃO não constitui parte legítima para figurar no pólo passivo da ação.

Recorreu a parte autora aduzindo que os índices aplicados não obedeceram a
critérios legais, visto que resultaram em valores irrisórios, alegando também ocorrência de
saques indevidos sob a denominação PGTO rendimento FOPAG. Pugna, ainda, pela
procedência do pedido de indenização por dano moral.

VOTO

Inicialmente, reconheço a legitimidade da UNIÃO para figurar no pólo passivo
da ação que tem como objeto a correção monetária de saldo do PIS PASEP, bem como
alegação de desfalques, tendo em vista que é a UNIÃO o ente federativo que detém a
atribuição de gestão do aludido fundo. Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:  

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO
ECONÔMICO. PIS/PASEP. CONTAS INDIVIDUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO PELA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL. INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS Nº 4.751/03, 78.276/76, 84.129/79
E 93.200/86. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDOS. 1. Deve ser reconhecida a legitimidade
passiva da união nos processos que tem como objeto a correção monetária das contas
individuais do PIS e do PASEP, haja vista que é este ente federativo que detém a atribuição
de gestão do aludido fundo. 2. O artigo 7º. § 6º, do Decreto nº 4.751/03, Decreto nº 78.276/76,
com redação dada pelo Decreto nº 84.129/79 e pelo Decreto nº 93.200/86, delimitam a
Procuradoria da Fazenda Nacional como representante judicial da União para as questões
atinentes ao Fundo PIS/PASEP. 3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é
assente em reconhecer que para a correção monetária das contas individuais do PIS/PASEP o
prazo prescricional a ser adotado é o do Decreto nº 20.910/32. 4. A presente demanda foi
ajuizada em 03.07.1997, razão pela qual todo o crédito pretendido nos presentes autos
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(correção de junho de 1987, janeiro de 1989 e maço e abril de 1990) encontra-se fulminado
pela prescrição. 5. Recurso de apelação da União parcialmente provido; e, recurso de
apelação adesivo dos autores desprovido. (TRF3, AC 0008375-67.2001.4.03.6100, Relator(a)
DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, Data
07/06/2017)

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença terminativa, proferida em ação
especial cível, na qual se pleiteia a correção monetária do saldo de conta do PASEP. A r.
sentença entendeu que a União seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda
e declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a causa. O
recurso inominado ora interposto se propõe a combater a sentença terminativa. Ocorre que o
cabimento do recurso inominado, no juizado especial federal, é restrito às sentenças
definitivas, consoante o art. 5º. da Lei nº 10.259/2001: "Art. 5o. Exceto nos casos do art.
4o,somente será admitido recurso de sentença definitiva". Contudo, tratando-se de sentenças
terminativas com caráter definitivo, admite-se o conhecimento do recurso, pois a sua negativa
implicaria denegação da prestação jurisdicional, tornando algumas decisões irrecorríveis e
incorrigíveis. Esse caráter definitivo refere-se àquelas sentenças que impedem o reajuizamento
da causa, como ocorre nos casos de reconhecimento da coisa julgada, perempção e
litispendência, por exemplo. Os casos de extinção por falta de documentos, inépcia, falta de
pressupostos processuais, dentre outros, tornam incabíveis a via recursal, porquanto não existe
prejuízo no ajuizamento de uma nova ação. Com efeito, o Banco do Brasil é responsável pela
gestão das operações do depósito do PASEP e pelo pagamento de seu abono, nos termos do
art. 9º-A da Lei nº 7.998/90. Contudo, considerando que a discussão envolve os índices de
correção monetária do saldo do PASEP e, sendo o banco mero gestor do saldo, é cabível a
legitimação da União em tal demanda. Senão, vejamos os seguintes precedentes: PASEP.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMILITUDE COM O FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
DOS PLANOS GOVERNAMENTAIS. IPC. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO COLENDO STF. 1. A União tem legitimidade
para figurar no pólo passivo das ações em que se pleiteia a correção dos saldos do PASEP,
tendo em vista que àquela compete a gestão desta contribuição. 2. A analogia funda-se no
princípio da igualdade jurídica, encerando aplicação justa da lei. Tratando-se de espécies
semelhantes aplicam-se normas semelhantes. 3. Similitude de finalidades entre o PASEP e o
FGTS. Fundos em prol dos servidores e particulares. 4. A correção monetária do saldo do
PASEP deve obedecer o mesmo tratamento conferido ao FGTS. Aplicação do princípio ubi
eadem ibi dispositivo que se resume em atribuir à hipótese nova os mesmos motivos e o mesmo
fim do caso contemplado pela norma existente. 5. "Funda-se a analogia (...) no princípio de
verdadeira justiça, de igualdade jurídica, o qual exige que as espécies semelhantes sejam
reguladas por normas semelhantes." (Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Aplicação do
Direito", Forense, 1998, p. 208-210) 6. A atualização monetária não se constitui em um plus,
mas, tão-somente, na reposição do valor real da moeda, sendo o IPC o índice que melhor
reflete a realidade inflacionária. 7. O STF decidiu que não há direito à atualização monetária
dos saldos do FGTS referentes aos Planos "Bresser" (junho/87 - 26,06%), "Collor I" (maio/90-
7,87%) e "Collor II" (fevereiro/91- 21,87%) (RE nº 226855/RS, j. em 31/08/2000 - DJU
12/09/2000). 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que são
devidos, para fins de correção monetária dos saldos do FGTS, os percentuais dos expurgos
inflacionários verificados na implantação dos Planos Governamentais "Verão" (janeiro/89 -
42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -,
junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e "Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% -
março/91). 9. Súmula nº 210/STJ: "A ação de cobrança das contribuições do FGTS prescreve
em (30) trinta anos". 10. Recurso especial a que se nega provimento. (RESP 200400021720,
LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:30/09/2004 PG:00227) PASEP.
LEVANTAMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. A UNIÃO FEDERAL é parte legítima
para figurar no pólo passivo de ações que tenham por objeto o levantamento de valores
depositados em contas de PIS e PASEP. (PEDILEF 200235007019694, MARIA DIVINA
VITORIA, TNU - Turma Nacional de Uniformização, DJGO 14/10/2002.) Reconheço, pois, a
legitimidade passiva da União para integrar o polo passivo da demanda, assim como a
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competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Ante o exposto, voto pela
anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o
processo retome seu curso regular, com a produção de provas, bem como a prolação de nova
sentença. Sem honorários advocatícios, pois não houve recorrente vencido. É como voto.

Decisão

Vistos e relatados, decide a TERCEIRA TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais Federais,
por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA, nos termos da fundamentação supra.

(3ªTR, TRF 4, RI 0502411-07.2017.4.05.8303, Relator(a) Joaquim Lustosa Filho, Data
13/12/2017)

Por oportuno, verifico que a causa encontra-se apta para julgamento, pois versa
sobre matéria eminentemente de direito e já foi acostados aos autos documentos suficientes
para a regularidade formal do processo e formação da convicção deste órgão julgador (regular
citação, apresentação de contestação, sentença e recurso), deste modo, passo à apreciação do
recurso inominado interposto pela parte autora, nos termos do art. 1013, §3º, I do novo CPC,
convindo anotar, ainda, que de acordo com o Enunciado nº 54 do FONAJEF, o antigo artigo
515 e parágrafos do CPC interpretam-se ampliativamente no âmbito das Turmas Recursais,
em face dos princípios que orientam o microssistema dos Juizados Especiais Federais.

Acerca da matéria, observo que a contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Serviço Público - PASEP, foi instituída pela Lei Complementar n° 8/1970, com
a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio (arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988 o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste
artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.
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§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de
casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário
mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS-PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988 o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção
monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo INPC-IBGE e
juros de 1% ao mês (EVENTO 1, OUTROS 10). Ocorre que a legislação determina a
aplicação da TJLP enquanto índice de correção monetária das contas, conforme artigo 12 da
Lei nº 9.365/1996, que trata da remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-
PASEP:

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a
partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no
8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que
alude o art. 8º desta Lei.

No ponto, vale referir que possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não
contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 – juros de 3% ao ano, conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.
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Quanto à alegação de desfalques, observo que de acordo com a sistemática do
PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG”
significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta
corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices
legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de
reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha
de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do próprio autor e, por esse
motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.

Destaco ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP do
autor são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida no art.
4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes
passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor
corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP,
deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja
indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo,
indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta
individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c
do art. 3º.

§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado,
ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas
individuais.

Concluo, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser sacado
da inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de erro na
atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.

No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação
indevida por terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido
verificado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em
folha de pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.
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Diante de todo o exposto, julgo improcedente a ação.

Sem custas. Sem condenação em verba honorária.

Voto por dar parcial provimento ao recurso para conhecer do mérito da ação e
julgá-la improcedente, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000343452v2 e do código CRC 18a10c18.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000828-75.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EVA ALVES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: THAIS LELIS BARCELOS SILVA (OAB ES025521)
ADVOGADO: FERNANDA MARTINS NUNES LOPES (OAB ES028742)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso para conhecer do mérito da ação e julgá-la improcedente, nos termos
da fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376191v2 e do código CRC e7f3a41b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001711-50.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RAMPINELI ROSSI (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL e BANCO DO
BRASIL S/A em que se pretende indenização por danos materiais e morais, sob alegação de
desfalque na conta PIS PASEP ao longo dos anos, tanto pela desvalorização do numerário em
razão da não aplicação de índices de correção monetária e de juros, como também pela
alegação de débitos indevidos na conta individual, de origem desconhecida, sem a
participação do autor.

A sentença julgou improcedente a demanda, sob os argumentos de que os
índices de juros e correção monetária aplicados ao saldo do PIS PASEP são previstos em lei,
bem como pela ausência de comprovação da ocorrência de saques indevidos, no caso dos
autos.

Recorreu a parte autora aduzindo que os índices aplicados não obedeceram a
critérios legais, visto que resultaram em valores irrisórios, alegando também ocorrência de
descontos indevidos. Pugna, por fim, pela procedência do pedido de indenização por dano
moral.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria observo que a contribuição para o Programa de
Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP, foi instituída pela Lei Complementar
n° 8/1970, com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios,
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio
(arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988 o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
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alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste
artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de
casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário
mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS-PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988 o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção
monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo IPCA e juros
de 1% ao mês (EVENTO 1, PLANILHA 9). Ocorre que a legislação determina a aplicação da
TJLP enquanto índice de correção monetária das contas, conforme artigo 12 da Lei nº
9.365/1996, que trata da remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP:
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Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a
partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no
8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que
alude o art. 8º desta Lei.

No ponto, vale referir que possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não
contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 – juros de 3% ao ano, conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Quanto à alegação de desfalques, observo que de acordo com a sistemática do
PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG”
significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta
corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices
legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de
reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha
de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do próprio autor e, por esse
motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS. 

Destaco ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP do
autor são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida no art.
4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis: 

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes
passarão a ser creditadas:
a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);
b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor
corrigido;
c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP,
deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja
indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo,
indisponíveis por seus titulares.
(...)
§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta
individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c
do art. 3º.
§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado,
ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas
individuais.

Concluo, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser sacado
da inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de erro na
atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus. 
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No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação
indevida por terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido
verificado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em
folha de pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.

Por fim, conforme estabelecido na sentença, “Acrescento que os percentuais
efetivos de remuneração das contas individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP se
encontram discriminados no sítio eletrônico do Tesouro Nacional (Disponível em:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/595843/PFI_32+-
+Hist%C3%B3rico+de+valoriza%C3%A7%C3%A3o+das+contas+dos+participantes.pdf/0
fcda674-f05f-4075-b1a1-c1cf921b276d).”

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, diante da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de improcedência do pedido.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000344814v2 e do código CRC 53cdee5c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001711-50.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RAMPINELI ROSSI (AUTOR)
ADVOGADO: VALDEIR LUCIANO GOLDNER (OAB ES011275)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376222v2 e do código CRC 4c628871.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0004416-68.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: JADSON VASCONCELOS DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de PEDILEF interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal
manteve a procedência do pedido do autor de condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais, em virtude de extravio de encomenda por roubo de carga.

Sustenta sua irresignação em virtude do desalinho entre a decisão desta C.
Turma e o entendimento proferido pela TNU, no sentido de ser indevida a indenização moral
em caso de roubo de carga.

VOTO

Em virtude do julgamento e fixação do TEMA 108 na TNU, o Juiz Gestor das
Turmas Recursais do ES encaminhou os autos a esta Relatoria para os fins previstos no inciso
XIII do artigo 5º, bem como os parágrafos do art. 30 do Regimento Interno das Turmas
Recursais da 2ª Região, no caso, inclusive, para sujeição ao entendimento inserto na decisão
proferida pela TNU quando do julgamento do recurso afeito a este tema, em uniformização
nacional.

Pois bem, acerca da matéria, a TNU firmou posicionamento de mérito
parcialmente contrário a pretensão deduzida nos autos e fixou a tese de que “o roubo de
mercadoria transportada constitui motivo de força maior, a exonerar o transportador da
responsabilidade civil respectiva, uma vez demonstrado que não houve descuido no dever de
cautela no transporte da mercadoria.” Tal orientação vem sendo aplicada pela TNU e tem
respaldo também na jurisprudência do STJ. Eis a ementa do julgado:

DIREITO CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -  ROUBO POR
TERCEIROS DE MERCADORIA TRANSPORTADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CONFIGURA CASO FORTUITO EXTERNO APTO A
AFASTAR DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANPORTADORA - PRECEDENTES STJ
- TESE REAFIRMADA: "O ROUBO DA MERCADORIA TRANSPORTADA CONSTITUI
MOTIVO DE FORÇA MAIOR, A EXONERAR O TRANSPORTADOR DA
RESPONSABILIDADE CIVIL RESPECTIVA, UMA VEZ DEMONSTRADO QUE NÃO SE
DESCUROU DO DEVER DE CAUTELA NO TRANSPORTE DA MERCADORIA"-
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO.
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(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) n. 0030882-08.2013.4.01.3400,
Relator(a) RONALDO JOSE DA SILVA, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data
17/08/2018, Data da publicação 30/08/2018)

Sendo este o caso dos autos, considerando que o acórdão proferido por esta
Turma Recursal encontra-se em descompasso com o que decidiu a Turma Nacional de
Uniformização, com base no art. 1.036 e seguintes do NCPC c/c art. 15, §§ 1º e 3º, RI/TNU,
voto pela retratação do acórdão proferido e a adequação deste ao entendimento da TNU em
referência, deste modo, devendo ser julgado improcedentes os pedidos de indenização por
dano material e moral, nos termos da fundamentação supra.   

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Após o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas,
remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-
se.

Voto por retratar o acórdão

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000322646v3 e do código CRC a989b78b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0004416-68.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: JADSON VASCONCELOS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: GISELE CRISTINA PEREIRA (OAB ES017879)
ADVOGADO: RODRIGO ÁVILA OLIVEIRA (OAB ES018920)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, retratar o
acórdão, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375699v2 e do código CRC 692448e5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5008293-78.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: MARCELO DE PAULA CARRILHO SOARES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando o pagamento de indenização por danos material e moral em virtude
da não entrega de mercadorias pelos CORREIOS, que se deu por motivo de roubo da carga
que transportava os objetos postais. Alega a parte autora, em síntese, que enviou uma
encomenda via SEDEX, postada em 06/01/2018, conforme comprova o documento de
rastreamento juntado em outros 12 do evento 1, contudo, sem sucesso, haja vista que 6 dias
depois, por meio de consulta ao código de rastreio DY871845373BR, constatou que o objeto
havia sido roubado.

Da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de danos materiais, condenando os
CORREIOS ao pagamento de R$ 51,00, bem como compensação por dano moral no valor de
R$ 1.500,00, recorreu os CORREIOS alegando que o roubo de carga a mão armada, como no
caso dos autos, configura fortuito externo passível de excluir a responsabilidade da ECT por
danos materiais ou morais.

VOTO

Pois bem, acerca da matéria, observo que a TNU firmou posicionamento de mérito contrário a
pretensão deduzida nos autos, quando da fixação do TEMA 108 daquela Corte, que dispõe:
“o roubo de mercadoria transportada constitui motivo de força maior, a exonerar o
transportador da responsabilidade civil respectiva, uma vez demonstrado que não houve
descuido no dever de cautela no transporte da mercadoria.”

Em pesquisa jurisprudencial verifica-se que a orientação acima também é adotada pelo E.
STJ, no sentido de considerar o roubo de carga a mão armada como um fortuito externo
passível de exclusão de responsabilidade da empresa transportadora. Nesse sentido, trago os
seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORREIOS. ROUBO
DE CARGAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO.
MOTIVO DE FORÇA MAIOR. 1. A empresa de Correios é de natureza pública
federal, criada pelo Decreto-lei n. 509/69, prestadora de serviços postais sob
regime de privilégio, cuja harmonia com a Constituição Federal, em parte, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 46/DF,
julgada em 5.8.2009, relator para acórdão Ministro Eros Grau. Os Correios
são, a um só tempo, empresa pública prestadora de serviço público em sendo
estrito, e agente inserido no mercado, desempenhando, neste caso, tipica
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atividade econômica e se sujeitando ao regime de direito privado. 2. Destarte, o
caso dos autos revela o exercício de atividade econômica típica,
consubstanciada na prestação de serviço de "recebimento/coleta, transporte e
entrega domiciliar aos destinatários em âmbito nacional" de "fitas de vídeo
e/ou material promocional relativo a elas", por isso que os Correios se
sujeitam à responsabilidade civil própria das transportadoras de carga, as
quais estão isentas de indenizar o dano causado na hipótese de força maior,
cuja extensão conceitual abarca a ocorrência de roubo das mercadorias
transportadas. 3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie
do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de
terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo,
mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força
maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de
responsabilidade civil objetiva. 4. Com o julgamento do REsp. 435.865/RJ, pela
Segunda Seção, ficou pacificado na jurisprudência do STJ que, se não for
demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente
dela se poderia esperar, o roubo de carga cons!tui mo!vo de força maior a
isentar a sua responsabilidade. 5. Recurso especial provido. (grifo nosso) (REsp
976564 / SP, Rel Min. Luis Felipe Salomão,20/09/2012);

DIREITO CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ROUBO POR
TERCEIROS DE MERCADORIA TRANSPORTADA PELA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CONFIGURA CASO
FORTUITO EXTERNO APTO A AFASTAR DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DA TRANPORTADORA - PRECEDENTES STJ - TESE REAFIRMADA: "O
ROUBO DA MERCADORIA TRANSPORTADA CONSTITUI MOTIVO DE
FORÇA MAIOR, A EXONERAR O TRANSPORTADOR DA
RESPONSABILIDADE CIVIL RESPECTIVA, UMA VEZ DEMONSTRADO
QUE NÃO SE DESCUROU DO DEVER DE CAUTELA NO TRANSPORTE DA
MERCADORIA"- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. (Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei (Turma) n. 0030882-08.2013.4.01.3400, Relator(a)
RONALDO JOSE DA SILVA, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO,
Data 17/08/2018, Data da publicação 30/08/2018).

No caso dos autos, verifica-se no evento 19, informação 2 que os CORREIOS trouxe prova de
que a perda da mercadoria transportada se deu através de roubo a mão armada, situação que,
consoante orientação da TNU e STJ, exclui a responsabilidade dos CORREIOS pela
indenização moral e material.

Diante do exposto, curvando-me ao entendimento firmado nas Cortes Superiores, voto pela
reforma da sentença com o julgamento de improcedência do pedido, reconhecendo a
ocorrência de fortuito externo passível de exclusão da responsabilidade material e moral dos
CORREIOS.

Sem custas. Sem condenação em verba honorária.
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Voto por dar provimento ao recurso dos CORREIOS para julgar improcedente a ação, nos
termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000317398v4 e do código CRC 2fcc9158.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5008293-78.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: MARCELO DE PAULA CARRILHO SOARES (AUTOR)
ADVOGADO: RENATA DE SOUZA ZAGO MORAES DE JESUS (OAB ES026524)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao recurso dos CORREIOS para julgar improcedente a ação, nos termos da
fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376193v2 e do código CRC 69984754.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001477-37.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALVARO LECHI (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas
após a concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício
previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição desde 16/11/2011, mas que, após a
concessão do benefício permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo as respectivas
contribuições previdenciárias. 

Da sentença que julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o
aposentado que continua exercendo atividade abrangida pelo Regime de Previdência Social é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando obrigado a recolher as
contribuições devidas, recorreu a parte alegando que não há justificativa para o recolhimento
de contribuição sobre a remuneração recebida pelos aposentados que voltam a trabalhar,
aduzindo violação a princípios constitucionais.

VOTO

Ao início, observo que a sentença julgou improcedente a demanda com os
seguintes fundamentos:

“Inicialmente, consigno que a contribuição para o RGPS tem natureza tributária.

Sua regra matriz de incidência tem raiz, em nosso ordenamento jurídico, nos arts. 149, caput,
e 195, inciso II, da Constituição da República, de 1988 (CRFB/88), que prevê o financiamento
da Seguridade Social por toda a sociedade, de forma direta e indireta, inclusive mediante o
pagamento de contribuição social pelo trabalhador e demais segurados da previdência social.
Eis o teor dos citados dispositivos: (...)

Na classificação pentapartida dos tributos, adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n. 146.733-9/SP, em voto do Min. Moreira Alves, o
tributo em debate pertence à espécie das contribuições especiais e à subespécie das
contribuições especiais sociais destinadas ao custeio da seguridade social.

Em tal perspectiva, aplicam-se à relação jurídico-tributária em exame as normas
constitucionais relativas ao Sistema Tributário Nacional e, no plano infraconstitucional, o
Código Tributário Nacional (CTN – Lei n. 5.172/1966) e toda a legislação tributária
correlata.

As contribuições sociais especiais destinadas, ordinariamente, ao custeio da Seguridade
Social, no âmbito do RGPS, estão disciplinadas, de modo geral, na Lei n. 8.212/1991.
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A bem de ver, a contribuição social que tem por sujeito passivo o aposentado que  permanece
em atividade sujeita ao RGPS, destinada ao custeio do sistema, está prevista no §4º do art. 12
da Lei n. 8.212/1991, cuja redação é a seguinte:

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em
atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à
reabilitação profissional, quando empregado.

Feita essa abordagem introdutória, necessária à explicitação dos contornos jurídicos da
contribuição em causa,  passo a aplicar a este caso, mutatis mutandis, o entendimento
constante na decisão plenária proferida em sede de controle concentrado de
constitucionalidade na ADI n. 3.105, cujas razões determinantes são transcendentes e
vinculantes. Decido, por isso, com base no art. 332 combinado com o inciso I do art. 927,
todos do Código de Processo Civil  (CPC).

Em que pesem os argumentos declinados pela parte autora, na citada a ADI n. 3.105 o
Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que a Contribuição à
Seguridade Social é um tributo que, em virtude dos princípios que o informam – notadamente
o da solidariedade -, não tem natureza retributiva ou contraprestacional, de forma que é
exigível de todos os aposentados que retornem à atividade.

Transcrevo ipsis litteris o teor da referida decisão, a qual, nada obstante versar sobre
proventos de aposentadoria e pensões de servidor público, possui premissas de observação
obrigatória pelo Órgão Judicial nesta espécie:

“1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de
aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a
direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência
patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta.
Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre
fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência
dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput,
da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática,
que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe
gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos
proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à
incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento,
nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria,
lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem
constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito,
direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade
social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à
incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a
outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência
patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta.
Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social.
Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como
aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio
e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º,
caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195,
caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária
sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.” (ADI
3.105, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, DJ 18.2.2005) [destaques
acrescentados]

É digno de registro que a matéria também já foi objeto de análise pelo STF em controle difuso
de constitucionalidade, desta feita relativamente ao segurado do RGPS, conforme se extrai dos
julgados abaixo ementados:

“Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, § 4º; L.
8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADI 3.105,
red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à
atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social (CF,
art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal ‘remete à lei os casos em que a
contribuição repercute nos benefícios.” (RE 437.640, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, DJ 2.3.2007)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento
de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do
aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade
das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma
correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir
proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega
provimento.”(STF - RE: 430418 RS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 18/03/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014)[destaques acrescentados]

Com razão, não há, no ordenamento jurídico pátrio, nenhuma norma jurídica válida que,
como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, imunize-lhe os proventos e as
pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a
modalidade do tributo eleito.

 Por sua vez, a contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social (CRFB/88, art.
195), de par com os demais princípios aludidos na decisão da ADI n. 3.105, e o art. 201, §4º,
da CRFB/88 “remete à lei os casos em que a contribuição repercute nos benefícios”.
(...)

Registre-se, alegações no sentido de que “não se poderá auferir em tese nada de substancial
em contrapartida” e congêneres refletem uma visão individualista, não prevalecente
atualmente, e desencontrada da própria legitimação democrática da contribuição em questão
centrada no atingimento do bem comum, de interesse público.

Muito menos há falar em enriquecimento ilícito da Administração, pagamento indevido ou a
maior, porquanto as contribuições previdenciárias do aposentado que retorna à atividade
estão supeditadas nos arts. 149, caput, e 195, inciso II, da CRFB/88 e §4 do art. 12 da Lei n.
8.212/1991. Não há subsunção legal, portanto, ao art. 165 do CTN.

Por fim, em um sistema normativo assentado nas bases colocadas, é dizer, solidário e
contributivo, não há infringência ao princípio da razoabilidade, sendo certo, por outro lado,
que não se afigura lícito ao Poder Judiciário eleger, a seu talante, critérios e diretrizes
diversos dos estabelecidos pelo Legislativo, pena de afronta ao princípio da separação dos
poderes (CRFB/88, art. 2º).
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Nessas condições, ao tempo que declaro concreta e incidentalmente a constitucionalidade do
§4º do art. 12 da Lei n. 8.212/1991, reconheço a improcedência do pedido de restituição dos
valores recolhidos a título de contribuição previdenciária do aposentado que retorna ao
mercado de trabalho.

É de rigor, portanto, a rejeição liminar do pedido autoral.”

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão
encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da
Lei 8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado
obrigatório da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do
tributo. 

A jurisprudência do E. STF é pacífica quanto ao tema, conforme ementas que
trago a colação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE
(LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.032/95) –
CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA
PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS
FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. (RE-AgR 447923, Relator(a) CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Sessão Virtual de
19 a 25.5.2017);

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento
de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do
aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade
das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma
correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir
proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega
provimento. (RE-AgR 430418 RE-AgR - Relator(a) ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJ 18.3.2014);

Com efeito, observo que o recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, em virtude da gratuidade da justiça concedida nos
autos.

Por estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso devendo ser
mantida integralmente a sentença recorrida.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000344865v2 e do código CRC 049a31e5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001477-37.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALVARO LECHI (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ELIAS (OAB ES026462)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376206v2 e do código CRC aee33e0e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5017144-72.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JANAINA FIRMINO VIEIRA (AUTOR)

RECORRENTE: JANINE VIEIRA MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras, Janaína Firmino
Vieira (ex companheira do de cujus) e Janine Vieira Martins (filha do de cujus), em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte a filha maior, sob o
fundamento de não cumprir os requisitos legais de idade ou invalidez e extinguiu o processo
sem resolução de mérito à companheira, por falta de interesse de agir, em virtude de não
haver requerimento administrativo.

Alega a recorrente, Janine Vieira Martins (filha do de cujus), em síntese, que os
filhos, até os 24 (vinte e quatro) anos, não perdem a condição de dependentes e,
consequentemente, o direito à percepção da pensão por morte, desde que se encontrem
cursando faculdade. Aponta que com a interrupção do recebimento da pensão aos 21 (vinte e
um) anos, não terá condições de dar prosseguimento aos  seus estudos. O recurso pretende o
restabelecimento do benefício de pensão por morte à  filha do de cujus até finalizar sua
faculdade ou até completar 24 anos e que após esse prazo o benefício seja transferido para a
sua genitora, Janaína Firmino Vieira, ex companheira do de cujus.

VOTO

Acerca da matéria, observo que de acordo com o art. 16, inciso I, da Lei
8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social – RGPS -, na condição
de dependentes do segurado: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Verifica-se que em razão da previsão
legal e da interpretação que lhe é conferida pelos tribunais, ainda que o filho perca a condição
de dependente pelo requisito etário, pela emancipação ou por outro motivo, readquire a
qualidade de beneficiário do RGPS, caso venha a se tornar incapaz antes do óbito do
instituidor do benefício.

Inicialmente, destaco que o genitor (sr. Pedro Pereira Martins) da parte autora
(Janine Vieira Martins), faleceu em 14/03/2000 ( evento 1, Certidão de Óbito 4) e que
a genitora (Janaína Firmino Vieira - ex companheira do de cujus) passou a receber a pensão
por morte, desde 26/07/2002 até 05/04/2019, como representante legal da filha (evento 1,
Comprovantes 10, fl.1). O comprovante do INSS em nome de Janine Vieira Martins (filha do
de cujus) anexado aos autos (evento 1, Comprovantes 10, fl.2) demonstra que o benefício foi
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cessado em 05/04/2019 por atingir o limite de idade. As partes autoras alegam que após a
filha requerente ter completado os seus 21 anos, o INSS cessou o beneficio sem qualquer
explicação.

Com efeito, no caso dos autos a sentença a quo negou o benefício a Janine
Vieira Martins (filha do de cujus) ao verificar o não preenchimento do requisito prescrito
no art. 16, I, da Lei nº 8.213/91, pois a parte é beneficiária do RGPS, para fins de pensão por
morte, até completar 21 anos de idade, salvo se inválida, situação que não se confirmou no
caso em questão, sendo inviável a  prorrogação do benefício para o dependente que está está
cursando ensino superior.

Nesse sentido, a jurisprudência da TNU:

MARCOS PAULO DA SILVA SOUZA suscita incidente de uniformização de
jurisprudência dirigido à Turma Nacional de Uniformização, com supedâneo
no artigo 14, § 2º, da Lei n.º 10.259/2001, em face da decisão proferida pela
Turma Recursal do Amazonas e Roraima – 1ª Região, que, em pleito de
restabelecimento de pensão por morte, manteve a decisão de primeiro grau, ao
argumento de que não há lei que confira o direito de filhos maiores de
21 anos à prorrogação da pensão por morte até os 24 anos (fl. 54). Sustenta o
postulante haver divergência com julgados das Turmas Recursais do Amazonas
– 1ª Região e de Santa Catarina – 4ª Região, bem como do c. Superior Tribunal
de Justiça, sendo um destes assim ementado, litteris: TRIBUTÁRIO –
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUSEX – NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA –
PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O STJ firmou orientação no sentido de que
a contribuição para o Fundo de Saúde do Exército - FUSEX -, em razão da sua
compulsoriedade, possui natureza tributária, de modo que não pode ter sua
alíquota fixada ou alterada por ato infralegal. (Precedentes: REsp 692.277/SC,
2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 27.6.2007; REsp 761.421/PR, 1ª
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1º.3.2007; REsp 789.260/PR, 1ª Turma, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJ de 19.6.2006). 2. Recurso especial não provido
(REsp n.º 1.066.066/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/10/2008). À
fl. 96 o pedido de uniformização restou admitido pelo Presidente da Turma
Recursal do Amazonas. Relatados. Decido. In casu, não merece prosseguir o
intento do suplicante, haja vista a matéria abordada em suas razões recursais
(fls. 62/85) ser totalmente estranha à questão enfrentada pela Turma Recursal
do Amazonas e Roraima, tanto é verdade que os arestos indicados como
paradigma não guardam a devida similitude fática e jurídica com a hipótese
dos autos. Com efeito, a decisão colegiada ora atacada manteve a
improcedência do pedido de pagamento de pensão por morte, ao entender que
a lei não autoriza a prorrogação de referido benefício a pessoa maior de
21 anos, ainda que esteja cursando universidade. Já nos julgados paradigma,
discute-se sobre o direito a repetição dos indébitos tributários, oriundos de
cobrança de contribuições sociais vertidas para o Fundo de Saúde do Exército
– FUSEX, bem como a natureza da exação, a idoneidade das alíquotas
provenientes do Decreto n.º 95.512/86 e o lapso prescricional, donde se extrai
que não possuem as mesmas bases fáticas e jurídicas com o caso em apreço.
Inexiste, pois, a similitude dos arestos ensejadora do presente incidente de
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uniformização, o que faz atrair a incidência do óbice contido na Questão de
Ordem n.º 22 da TNU, que assim reza, verbis: QUESTÃO DE ORDEM N.º 22 É
possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão
monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e
jurídica com o acórdão paradigma. Não bastasse isso, verifica-se também que o
inconformismo do demandante se encontra prejudicado por outro fundamento,
qual seja, de que a resolução dada está em conformidade com o enunciado
sumular n.º 37 da TNU, o qual dispõe: SÚMULA N.º 37
A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga
pela pendência do curso universitário. Diante do exposto, com arrimo no artigo
7º, inciso VII, alínea “b”, do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização, nego seguimento ao presente incidente de uniformização.
Publique-se. Intimem-se. (Decisão n.200732009023747, Data de Publicação
em DJ 18/12/2009, Relator: Presidente)

A jurisprudência da Turma Recursal do Espírito Santo traz a seguinte
compreensão em seu Enunciado n.30:

"O fato do dependente do segurado falecido ser estudante universitário, não
autoriza a prorrogação da pensão por morte até os 24 anos de idade, levando-se em conta
que, após esta data, há a possibilidade de prosseguimento dos estudos concomitantemente ao
desenvolvimento de atividades laborativas. Ademais, não se aplica na hipótese a regra
prevista no art. 35, § 1º da Lei 9.250/95, tendo em vista que a norma se refere
especificamente ao Imposto de Renda". (DIO – Boletim da Justiça Federal, 04/04/06, pág.
48).

No sentido do exposto, trago a Súmula n.37 da Turma Nacional de
Uniformização:

"A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga
pela pendência do curso universitário".

Com efeito não há previsão legal e, portanto, não cabe prorrogação do benefício
de pensão por morte a maior de 21 anos, ainda que esteja cursando ensino superior.

Destarte, concluo pela ausência do requisito previsto no art. 16 da Lei 8.213/91
para a concessão de pensão por morte ao filho maior que não apresenta invalidez, qual seja, a
não comprovação da incapacidade laboral, e ainda por não haver possibilidade de extensão do
benefício, motivo pelo qual mantenho a sentença de improcedência do pedido.

Em relação à recorrente Janaína Firmino Vieira, verifica-se que não houve
requerimento administrativo do benefício em seu nome. Sem o prévio requerimento
administrativo o INSS não é provocado a se manifestar sobre a pretensão do segurado, não
havendo necessidade de intervenção jurisdicional.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do §3º, art.
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98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça. deferida na sentença.

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supra. 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000327328v15 e do código CRC fc15c0fe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5017144-72.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JANAINA FIRMINO VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ELIANA DA PENHA LOPES (OAB ES021312)

RECORRENTE: JANINE VIEIRA MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: ELIANA DA PENHA LOPES (OAB ES021312)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375805v2 e do código CRC dd56ffb1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5002307-46.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA MARIA LEITE (CÔNJUGE, PAI, MÃE, TUTOR, CURADOR OU HERDEIRO
NECESSÁRIO) (AUTOR)

RECORRIDO: ZENI LEITE DA SILVA (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte da parte autora, maior inválida,
sob o fundamento de existência de invalidez ao tempo do óbito de sua genitora, ocorrido em
19/05/2017.

Sustenta a autarquia recorrente, em síntese, a inexistência de invalidez antes da
maioridade. Aduz que ao completar 21 anos de idade a parte autora perdeu a condição de
dependente dos pais, tendo sua suposta incapacidade sido apurada após a maioridade,
não fazendo jus ao benefício em tela.

VOTO

Acerca da matéria, observo que de acordo com o art. 16, inciso III, da Lei
8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social – RGPS -, na condição
de dependentes do segurado: o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
anos ou inválido.

Assim, em razão da previsão legal e da interpretação que lhe é conferida pelos
tribunais, ainda que o filho perca a condição de dependente pelo requisito etário, pela
emancipação ou por outro motivo, readquire a qualidade de beneficiário do RGPS, caso
venha a se tornar incapaz antes do óbito do instituidor do benefício.

Inicialmente, destaco que o genitor da parte autora, sr. Odilon Leite da Silva,
faleceu em 29/12/2008 ( evento 1, Certidão de Óbito 12) e que a genitora, sra. Maria de
Loudes da Silva, passou a receber a pensão por morte. No caso, de acordo com os
documentos juntados à inicial, a parte autora é portadora de demência não especificada (CID
F03), sendo que a perícia médica judicial (evento 14, Laudo 1) atestou que a incapacidade
existe, pelo menos, desde dezembro de 2010. 

Reforçando a tese de incapacidade da parte autora antes do óbito do instituidor
da pensão, observo que a própria perícia administrativa (evento 35, fl. 19) considerou o início
da invalidez em 19/05/1977 (DII), ou seja, em momento anterior ao óbito do instituidor da
pensão (29/12/2008).
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Desta forma, verifica-se que a invalidez da parte autora é preexistente ao óbito
do instituidor e sendo o caso deve o filho maior ser considerado ainda dependente do genitor,
mesmo após a maioridade, nos termos do art. 16, I, da Lei 8.213/91, convindo anotar que
neste caso a dependência é presumida e o benefício deve ser concedido mesmo após a
maioridade, tendo em vista que a lei não faz qualquer menção acerca do momento em que
surgir a invalidez do filho para fins de pensão. No sentido do exposto, trago a colação julgado
da TNU:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR APOSENTADO POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE OCORRIDA APÓS A MAIORIDADE E ANTES DO ÓBITO
DA GENITORA. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. (..) .8. Embora já tenha decidido no sentido de que não se
afigura mais possível o “retorno” à classe dos dependentes a pessoa que ingressa à vida
adulta, economicamente produtiva, seja pela maioria ou emancipação (pois para o sistema
de proteção previdenciário, traduz-se em um novo contribuinte, ou seja, um novo segurado),
curvo-me à Jurisprudência sedimentada pelas Cortes Superiores, para entender ser possível
que filho maior ou emancipado que se torna inválido seja dependente nos termos do artigo
16, inciso I, da Lei nº 8.213/91.(...) 14. Incidente de Uniformização de Jurisprudência
conhecido e parcialmente provido para firmar o entendimento de que (i) o filho que se torna
inválido após a maioridade ou emancipação, mas antes do óbito dos genitores pode ser
considerado dependente para fins previdenciários; (ii) essa presunção da dependência
econômica é relativa. (...). (Processo PEDILEF 50442434920114047100, Relatora Juíza
Federal Kyu Soon Lee, TNU, DOU 10/01/2014).

Quanto à dependência econômica, no caso concreto, compulsados os autos
observa-se que a parte autora alegou que sempre residiu com os pais, sendo solteira e
portadora de incapacidade definitiva e é dependente do auxílio da família para sobreviver,
motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas. Condeno o INSS, recorrente vencido, ao pagamento
da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao
recurso do INSS, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000315453v15 e do código CRC 51494e2f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5002307-46.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZENI LEITE DA SILVA (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)
ADVOGADO: JABES COELHO MATOS JUNIOR (OAB ES019866)
ADVOGADO: GERALDO ELIAS DA SILVA (OAB ES026118)

RECORRIDO: SONIA MARIA LEITE (CÔNJUGE, PAI, MÃE, TUTOR, CURADOR OU HERDEIRO
NECESSÁRIO) (AUTOR)
ADVOGADO: JABES COELHO MATOS JUNIOR (OAB ES019866)
ADVOGADO: GERALDO ELIAS DA SILVA (OAB ES026118)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso do INSS, mantendo-se integralmente a sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375837v2 e do código CRC 455e7b38.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5004589-23.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELCELIA PEREIRA SIQUEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que,
com fundamento em prova material e testemunhal, reconheceu a união estável e julgou
procedente o pedido de concessão de pensão por morte. Foi fixado também que a correção
monetária deve seguir a TR, aplicando-se a variação do INPC a partir de 20/09/2017 e os
juros moratórios até a expedição do precatório ou RPV devem ser calculados com base no
índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da
Lei 11.960/2009).

Requer a recorrente, em síntese, a reforma da sentença para que seja
determinada a diminuição do tempo da pensão por morte, de 15 anos para 4 meses, tendo em
vista que a troca de alianças do casal ocorreu em outubro de 2017, sendo esse o marco de
início da união estável, perfazendo menos de dois anos de relacionamento sólido. Pleiteia
ainda pela reforma dos consectários para que seja determinanda a aplicação da Lei nº 11.960/
2009 para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao
mês).

VOTO

Compulsados os autos, observa-se que a parte autora alega que conviveu em
união estável com a extinta, até a data do óbito ocorrido em 23/10/2018. 

Acerca da matéria, observo que a jurisprudência admite qualquer tipo de prova
nos autos para comprovar a alegação de união estável entre conviventes, mesmo que
exclusivamente testemunhal, não havendo necessidade de ser amparada por início de prova
documental. Neste sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. UNIÃO
ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 1. A pensão por morte, conforme dispõe o art. 74, da
Lei nº 8.213/91, é o benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do
segurado que falecer, arrolados no art. 16, da referida lei. 2. Tendo em vista o suporte
probatório trazido pela autora, ficou comprovada nos autos a união estável de ISABEL REIS
SEABRA com VALMIR ALVES DE MOURA, demonstrando sua condição de companheira do
de cujus. 3. O art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91 explicita que a dependência econômica no caso
de cônjuge, companheira e filho não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, é
presumida.4. A jurisprudência tem caminhado no sentido de que qualquer tipo de prova
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poderá servir para comprovar a união estável entre os conviventes, mesmo que meramente
testemunhal, não amparada por início de prova documental. 5. Remessa necessária
parcialmente provida e apelação não provida. (TRF-2, REEX 201002010095318,
Relator(a):Des. Fed. LILIANE RORIZ, DJ 24/11/2010, 2ª T.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PREVISTA NO § 4º
C/C I E CAPUT DO ART. 16 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A prova testemunhal produzida em audiência basta à comprovação tanto
da convivência em união estável como também da dependência econômica para fins de
concessão do benefício previdenciário pretendido. (REsp 783.697/GO). 2. Demais disso,
registre-se, no tocante à comprovação da relação de dependência econômica, a presunção de
dependência prevista pelo § 4º c/c inciso I e caput do art. 16 da Lei de Benefícios (8.213/91).
3. Agravo improvido. Decisão por unanimidade. (TJ-PE - Agravo : AGV 2805589 PE,
Relator(a): José Ivo de Paula Guimarães, DJ 07/02/2013,                 2ª Câmara de Direito
Público)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO
ESTÁVEL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. O reconhecimento de
união estável pode ser comprovado por testemunhos idôneos e coerentes, informando a
existência da relação more uxório. A Lei nº 8.213/1991 apenas exige início de prova material
para a comprovação de tempo de serviço, não repetindo semelhante imposição para fins de
união estável. Precedentes do STJ. 2. Comprovada a união estável, presume-se a
dependência econômica, nos termos do artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91, impondo-se à
Previdência Social demonstrar que esta não existia.

(TRF-4 -AC 226268320134049999 RS, Relator(a):VÂNIA HACK DE
ALMEIDA, DJ 30/07/2014, 6ª T.)

Não obstante, a parte autora juntou aos autos como prova material um
comprovante de conta poupança aberta em 12/01/2018, em nome do casal (evento 1,
Comprovantes 5); uma proposta de seguro de vida que beneficia o filho da parte autora
(evento 1, Comprovantes 6) com data de pagamento realizado em 12/01/2018; um contrato de
locação de imóvel em nome do de cujus com data em 01/06/2016 (evento 1, Contrato 7); uma
declaração de que a parte autora acompanhou a sua companheira na internação no período
compreendido entre 18/10/2018 a 23/10/2018 (evento 1, Declaração 9); uma declaração de
que a parte autora era dependente do de cujus no contrato de matrícula n. ES004017993
referente  ao Cartão de Todos de Vila Velha, desde 03/02/2017 (evento 1, Declaração
10); fotos do casal que comprovam o convívio familiar e as alianças utilizadas (evento 1, foto
11, foto 12, foto 13).

Quanto à prova testemunhal, após analisar os vídeos da audiência realizada em
04/07/2019, verifico que diante do depoimento da demandante e da oitiva das testemunhas
restou comprovado que o casal passou a conviver em união estável a partir de meados de
2016, que moravam na mesma casa, em Itaparica, Vila Velha, com o filho da parte autora e
que após morarem juntas, trocaram alianças de compromisso, confirmando assim o
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relacionamento duradouro, público e contínuo. Foi ratificado também que a demandante
cuidou da sua companheira até o seu falecimento, prestando assistência em casa e durante a
internação no hospital.

Sendo assim, diante da consistência dos depoimentos da parte autora e das
testemunhas, entendo comprovada a alegada união estável desde meados de 2016, tendo em
vista que restou caracterizado o relacionamento amoroso e a convivência pública e notória da
autora e do de cujus, convindo mencionar que perante a sociedade a autora sempre foi vista
como companheira da extinta. 

Assim, não há dúvidas quanto a convivência marital entre a autora e a falecida,
por período superior a dois anos.

A propósito, observo ainda que a escassez de apresentação de documentos pela
parte, a priori, não pode ser motivo suficiente para descaracterizar a alegada união estável,
ainda mais tratando-se de família humilde, já que a relação conjugal pode ser comprovada
exclusivamente por prova oral, como no caso dos autos. 

Recorreu também o INSS pretendendo a reforma dos consectários, sob o
fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e
4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009.

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
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sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo
1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

Assim, sendo estes os fatos comprovados e preenchidos os demais requisitos
legais para concessão do benefício pleiteado, entendo que deve ser mantida a sentença de
procedência do pedido, visto restar comprovada a união estável por um período superior
a dois anos. 

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS, mantendo-se
a sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000346031v15 e do código CRC f4fff491.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5004589-23.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELCELIA PEREIRA SIQUEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: RAQUEL DA COSTA LIMA TAMASHIRO (OAB ES028696)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso do INSS, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376208v2 e do código CRC 3ab7e938.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5004113-82.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA (RÉU)

RECORRIDO: VERA MARIA DOS SANTOS GALHARDO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INCRA em face da sentença que
julgou procedente o pedido formulado pela autora - servidora pública, analista em reforma e
desenvolvimento Agrário do INCRA - de declaração do direito à progressão funcional com
interstício de 12 meses a partir da data de ingresso, ao invés de 18 meses.

Alega o INCRA, em síntese, equívoco de interpretação quanto à sucessão
legislativa que regulamentou a matéria, aduzindo que de acordo com o propósito da Lei
11.090/05 a progressão funcional do servidor deve respeitar o interstício mínimo de 18 meses
de efetivo exercício em cada padrão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

VOTO

Inicialmente, observo que a matéria encontra-se pacificada no âmbito da Turma
Nacional de Unificação, no sentido de que o lapso temporal a ser aplicado para a progressão
funcional e promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a
Lei nº 5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do
interstício de 18 meses ainda não foi editado.

No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados da TNU:

(PEDILEF 50583815020134047100, Publicação05/02/2016, RelatorJUIZ FEDERAL
DOUGLAS CAMARINHA GONZALES)

ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO.
INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES. NECESSIDADE REGULAMENTADORA. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul,
o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira
de Técnico do Seguro Social a cada interstício de 12 meses até que seja editado o regulamento
previsto na Lei nº 11.501/2007, que alterou esse período para 18 meses. 2. Interposto incidente
de uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.
Alega que, por força da edição do Memorando-Circular nº 01 INSS/DRH, de 12-01-2010, o
INSS reconheceu a necessidade de processar as progressões funcionais de seus servidores – já
enquadrados na nova Carreira do Seguro Social instituída pela Lei nº 10.855, de 1º-04-2004 –,
mediante a adoção das normas aplicáveis aos servidores do antigo Plano de Classificação de
Cargos – PCC regido pela Lei nº 5.645, de 10-12-1970, até que fosse editado regulamento
específico para as progressões da Carreira do Seguro Social. Para comprovar a divergência,
acostou como paradigma julgado da Turma Recursal do Ceará. 3. Incidente admitido na
origem. Assim, os autos foram encaminhados à TNU e distribuídos a este Relator. 4. Nos
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termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula
ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de
Justiça. 5. Comprovado o dissídio jurisprudencial, conheço do incidente e passo ao exame do
mérito. 6. Esta Turma Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado acerca da
matéria. Segundo esta Corte, o lapso temporal a ser aplicado para a progressão funcional e
promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a Lei nº
5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do interstício
de 18 meses ainda não foi editado. Abaixo, o seguinte PEDILEF: “ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS.
SUCESSÃO DE LEIS E DECRETOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA CONFIANÇA.
NECESSIDADE REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1.Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face de
acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que, reformando
parcialmente a sentença monocrática, julgou procedente o pedido da parte autora condenando
o INSS a revisar as suas progressões funcionais respeitando o interstício de 12 (doze) meses,
em conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19, do Decreto nº 84.669/1980,
observando o referido regramento até que sobrevenha a edição do decreto regulamentar
previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...) 4.4 Pois bem. O regulamento cuja vigência daria
início à contagem do interstício de 18 (dezoito) meses ainda não foi editado. Sendo assim, não
assiste razão à recorrente, pois o lapso temporal a ser aplicado é o de 12 (doze) meses. Ora,
conforme a legislação acima transcrita, inexistente o citado regulamento, devem-se observar
as disposições aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a
da Lei nº 5.645/1970, ou seja, aplica-se o prazo de 12 meses, segundo o Decreto nº
84.669/1980, o qual, conforme já explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5 Atente-se que,
ao estabelecer que “ato do Poder Executivo regulamentará os critérios deconcessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o legislador limitar a
imediata aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto utilizou tempo
verbal futuro para estipular que o regramento ali contido deveria ser regulamentado. 4.6
Cumpre esclarecer que, embora não se possa conferir eficácia plena à referida Lei, a
progressão funcional e a promoção permanecem resguardadas, pois não foram extirpadas do
ordenamento jurídico, tendo havido apenas autorização para alteração de suas condições.
Ademais, não seria razoável considerar que, diante da ausência do regulamento, não se
procedesse a nenhuma progressão/promoção. Portanto, negar tal direito à parte demandante
seria o mesmo que corroborar a falha administrativa mediante a omissão judicial. Cumpre
observar também que, se a omissão beneficia o órgão incumbido de regulamentar o tema, é
imperioso reconhecer que o mesmo postergaria tal encargo “ad aeternum”. 4.7 Neste cenário,
mostra-se plenamente cabível a aplicação de regra subsidiária, esta prevista pela própria
legislação, conforme já esclarecido (Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/1980). (...) 5. Em
verdade, ao fixar que o interstício deve ser contado a partir de janeiro e julho, com efeitos
financeiros a partir de setembro e março, o Decreto ultrapassou os limites de sua função
regulamentar, pois apontou parâmetros que só deveriam ser estabelecidos pela lei em sentido
formal. Tal encargo não foi delegado pelas Leis nos 10.355/2001, 11.501/2007 ou
10.355/2007, o que implica na violação do princípio da isonomia, ao fixar uma data única
para os efeitos financeiros da progressão, desconsiderando a situação particular de cada
servidor, restringindo-lhe indevidamente o seu direito. 6. Ora, se o servidor preencheu os
requisitos em determinada data, por qual razão a Administração determinaria que os efeitos
financeiros respectivos tivessem início a partir de data posterior, se o direito à
progressão/promoção surgiu à época do implemento das condições exigidas em Lei? 7.Neste
momento, é importante registrar que o Decreto, na qualidade de ato administrativo, é sempre
inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por tal motivo, afrontá-las ou inovar-lhes o
conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da progressão, tal como fixado pelo INSS, transgride o
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto ofende o direito adquirido da parte autora,
verificado no momento em que preencheu todos os requisitos legais para a progressão. 8.
Impende observar ainda que, quanto à avaliação do servidor, a aferição do seu desempenho é
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meramente declaratória, razão pela qual os efeitos financeiros da progressão funcional e da
promoção devem recair na data em que for integralizado o tempo, devendo este ser contado a
partir do momento em que entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego
provimento ao Incidente de Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500.
Relator: Juiz Federal Bruno Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015) 7. Ve-se, assim, que o acórdão
recorrido encontra-se dissonante do entendimento da TNU, razão pela qual deve ser
reformado. 8. Incidente conhecido e provido para reafirmar a tese no sentido de que o
interstício a ser observado para concessão das progressões funcionais e/ou promoções dos
servidores civis da União e das autarquias federais deve levar em conta o disposto na Lei nº
5.645/70 e no Decreto nº 84.669/80, até que seja editado o regulamento a que se refere o art.
8º da Lei nº 10.855/2004, bem como que o marco inicial para contagem dos interstícios das
referidas progressões e promoções funcionais é a data do seu ingresso no órgão. 9.
Considerando que a matéria é exclusivamente de direito e visando a dar efetividade ao
princípio da celeridade, que rege os Juizados Especiais, acolho o pedido formulado na inicial
para condenar a parte ré a conceder as progressões funcionais da parte autora de acordo com
os critérios mencionados, desde a data em que entrou em exercício no INSS, pagando as
diferenças atrasadas decorrentes da revisão de suas progressões funcionais concedidas desde
então. Respeitada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, Lei 8.213/91), tais
valores devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, nos termos
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Determino o
retorno dos autos diretamente ao Juizado de origem para liquidação.

 

(PEDILEF 50583858720134047100, Publicação09/10/2015, RelatorJUIZ FEDERAL DANIEL
MACHADO DA ROCHA)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEIS DE NÚMEROS 10.855/2004
E 11.501/2007. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência veiculado
pela parte autora em face de acórdão exarado pela Quinta Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que, negando
provimento ao recurso inominado interposto, entendeu correta a sentença ao afirmar que a
progressão funcional, a partir da vigência da Lei n.º 11.501/2007, deve obedecer ao interstício
de 18 (dezoito) meses. Sustenta, a autora, em seu pleito de uniformização, que, até a presente
data, não houve a edição do decreto regulamentador dos critérios de concessão de progressão
funcional de que tratam os arts. 7º e 8º da Lei n.º 10.855/2004, com o que as progressões
funcionais devem observar o interstício de 12 (doze) meses, conforme disposições dos arts. 6º,
10, § 1º, e 19 do Decreto n.º 84.669/1980, subsidiariamente aplicáveis no caso concreto, até
que sobrevenha, definitivamente, a concreta regulamentação do instituto. Aponta como
paradigma julgado do STJ (REsp n.º 1.343.128 /SC). 2. O Min. Presidente desta TNU admitiu
o pleito nacional de uniformização. 3. O paradigma apontado presta-se para o conhecimento
do incidente. 4. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade, diante da ausência de
regulamentação infralegal da matéria, da nova redação da Lei n.º 10.855/2004, conferida
pelo art. 2º da Lei n.º 11.501/2007, que trata do desenvolvimento na Carreira do Seguro
Social, prevendo interstício de dezoito meses de efetivo exercício. Entendo que, se não
regulamentados os critérios de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o
art. 7º da Lei n.º 10.855/2004, com a redação da Lei n.º 11.501/2007, tem direito a autora a
ver respeitado o interstício de 12 (doze) meses antes previsto, o qual, ante a situação
delineada, deve ser considerado ainda vigente (TRF4, AC 5066425-58.2013.404.7100,
Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em
18/06/2015). Ou seja, a majoração do interstício para a progressão funcional instituída pela
Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa
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determinação de que a matéria seja regulamentada. Dessa forma, até o advento de tal
regulamentação, deve ser aplicado o requisito temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze)
meses. Mustatís mutandis, é o que recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça
quanto à progressão funcional na carreira do magistério: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. PRESCINDIBILIDADE. LEI 11.784/2008.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que a progressão dos docentes da carreira do magistério
básico, técnico e tecnológico federal será regida pelas disposições da Lei 11.344/2006, com
duas possibilidades: por avaliação de desempenho acadêmico e por titulação, sem
observância do interstício, até a publicação do regulamento (Decreto 7.806/2012). 2.
Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.343.128/SC. 3. Recurso
Especial não provido. (REsp 1483938 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe 27/11/2014) (grifei) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. REGRAS
DE PROGRESSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 120, § 5º, DA LEI N. 11.784/2008 E DAS
REGRAS DE PROGRESSÃO DA LEI N. 11.344/2006 ATÉ O ADVENTO DA
REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 7.806/2012, DOU EM 18.9.2012). MATÉRIA
JULGADA PELO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP Nº 1.343.128/SC, REL.
MIN. MAURO CAMPBELL. 1. A questão relativa à declaração do direito à progressão
funcional por titulação, independentemente do preenchimento do interstício, foi
definitivamente julgada pela 1ª Seção no REsp 1.343.128/SC, de relatoria do Min. Mauro
Campbell, sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC, na sessão de 12.6.2013
(acórdão não publicado), que confirmou o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. Na
hipótese dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ensejar
a integração do julgado. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1323912 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 01/08/2013) (grifei) ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO. LEI 11.784/08. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 1. Cinge-se a
controvérsia dos autos sobre progressão funcional de servidor público federal integrante da
carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, atualmente regida pela Lei
11.784/08. 2. A progressão funcional tem previsão no art. 120 da Lei 11.784/08, cujo § 5º
dispõe que, "Até que seja publicado o regulamento previsto no caput deste artigo, para fins de
progressão funcional e desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, aplicam-se as regras estabelecidas nos arts. 13 e 14 da Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006". 3. Trata-se de nítida condição suspensiva de eficácia no que toca às novas
regras para o desenvolvimento na carreira em questão. Assim, enquanto pendente de
regulamentação, não podem ser aplicados os demais parágrafos do dispositivo citado, de
modo que a lei anterior, por remissão legal expressa, continua a reger a relação entre os
docentes e as Instituições Federais de Ensino no que tange à progressão funcional e
desenvolvimento na carreira. 4. Nesses termos, prevalecem as regras dos arts. 13 e 14 da Lei
11.344/06 relativamente ao período anterior ao advento do Decreto 7.806/12 (publicado no
DOU de 18/09/2012), que atualmente regulamenta os critérios e procedimentos para a
progressão dos servidores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.5. É o caso dos autos, em que o servidor, detentor do título de especialista,
ingressou na carreira na Classe D-I e pretende a progressão para a Classe D-II, situação
prevista no inciso II do art. 13 da Lei 11.344/06 ("Art. 13. A progressão na Carreira do
Magistério de 1º e 2º Graus ocorrerá, exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico,
nos termos de portaria expedida pelo Ministro de Estado da Educação: II - de uma para outra
Classe"), o que se fará independentemente de interstício, tal como preceitua o § 2º do mesmo
art. 13 ("§ 2º - A progressão prevista no inciso II far-se-á, independentemente do interstício,
por titulação ou mediante avaliação de desempenho acadêmico do docente que não obtiver a
titulação necessária, mas que esteja, no mínimo, há dois anos no nível 4 da respectiva Classe
ou com interstício de quatro anos de atividade em órgão público, exceto para a Classe
Especial"). Precedentes: AgRg no REsp 1.336.761/ES, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe
10/10/2012; REsp 1.325.378/RS, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe 19/10/2012 REsp
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1.325.067/SC, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJe 29/10/2012; AgRg no REsp 1.323.912/RS, 2ª T.,
Min. Humberto Martins, DJe 02/04/2013. 6. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1343128 / SC, Primeira
Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/06/2013) (grifei) A questão
também foi uniformizada pela TNU nos termos do voto condutor do julgamento do Pedilef
5051162-83.2013.4.04.7100 (Relator Bruno Carrá, j 15/04/2015). Dessa forma, tenho que a
jurisprudência desta TNU deve ser reafirmada no sentido de que a majoração do interstício
para a progressão funcional instituída pela Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-
aplicabilidade, e, até o advento de tal regulamentação, tem de ser aplicado o requisito
temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze) meses.  5. Em face de todo o exposto, nos
termos da fundamentação, considero que o pedido nacional de uniformização de
jurisprudência veiculado pela parte autora merece ser conhecido e provido.

No caso dos autos, o recorrente não trouxe qualquer argumento ou dado novo
capaz de infirmar o direito reconhecido na sentença, fundamentado na jurisprudência da
TNU, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária que
arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e
mantenho integralmente a sentença prolatada. 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000345950v3 e do código CRC f7bc4f15.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5004113-82.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA (RÉU)

RECORRIDO: VERA MARIA DOS SANTOS GALHARDO (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE CAMILO DUQUE (OAB ES013544)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho integralmente a sentença prolatada, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376210v2 e do código CRC 35912134.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5020545-16.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANA RITA COSTA GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão de
alegadas omissões e contradições no julgado que manteve a improcedência do pedido de
revisão de aposentadoria pelo reajuste do índice IRSM de fevereiro de 1994.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição
em relação à jurisprudência de tribunais superiores citados.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei
nº 9.099/1995, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, obscuridade,
contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da argüição do embargante, verifica-se
que esse aponta a existência de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante. Com efeito, as circunstâncias relevantes do
processo foram devidamente analisadas e o reconhecimento de que o pedido do autor deve ser
julgado improcedente de acordo com a jurisprudência pacificada do E. STF, foi
satisfatoriamente fundamentado.

Acerca da matéria, reitero os julgados recentes utilizados no relatório/voto do
EVENTO 33 que justificaram a manutenção fundamentada da sentença, pois observo que nos
embargos de declaração a parte trouxe aos autos ementas de jurisprudência veiculando
matéria já superada sobre o tema.

Assim, verifica-se que o acórdão embargado analisou e fundamentou a questão
principal dos autos de forma clara, objetiva, completa e atual, sendo o recurso julgado na
linha de fundamentos que presidem as questões, convindo anotar que a insatisfação da parte
quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração sob
alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os elementos constitutivos
definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesses termos: STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.
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Esclareço, por fim, que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito, os
elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos
termos do art. 1.025 do novo CPC. 

VOTO POR NEGAR PROVIMENTO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000344911v2 e do código CRC 97957d27.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5020545-16.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANA RITA COSTA GOMES (AUTOR)
ADVOGADO: DIENE ALMEIDA LIMA (OAB ES005691)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375689v2 e do código CRC bc96467a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5004930-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GERALDO JOSE DE SOUZA CAMPOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

Trata-se de PEDILEF interposto pela parte autora em face do Acórdão proferido
por esta Turma Recursal que manteve a improcedência do pedido do autor de revisão de
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com aplicação do índice de reajuste do
teto (IRT) previsto no art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94.

Afirma o recorrente que após a incidência do fator previdenciário, seu salário-
de-benefício atingiu montante superior ao teto do RGPS, sendo a ele limitado antes da
incidência do coeficiente de cálculo. Deste modo, sustenta fazer jus a revisão de benefício nos
termos do art. 21, §3º da Lei 8.880/94, mesmo no caso de aposentadoria concedida após a
edição da Lei 9.876/99, tendo em vista a jurisprudência da TNU na fixação do TEMA 138.

Em virtude do disposto no Tema 138 da TNU, o Juiz Gestor das Turmas
Recursais do ES encaminhou os autos a esta Relatoria com fundamento no art. 14, § 2º, do
Regimento da TNU, para sujeição ao entendimento inserto na decisão proferida pela TNU
quando do julgamento do recurso afeito a este tema, em uniformização nacional.

VOTO

Pois bem, acerca da matéria, observo que de fato a TNU firmou posicionamento
de mérito contrário ao disposto na sentença (evento 12) e no acórdão (evento 38), uma vez
que no julgamento do PEDLEF 5001628-31.2013.4.04.7211/SC, admitiu a revisão de
benefício previdenciário com arrimo no art. 21, §3º da Lei 8.880/94 mesmo às aposentadorias
concedidas após a vigência da Lei 9.876/99, desde que o salário de benefício apurado após a
incidência do fator previdenciário seja limitado ao teto vigente, exatamente o caso dos autos.
Eis o teor da tese fixada:

“O pedido revisional com fulcro no Art. 21, §3º, da Lei 8.880/94, pressupõe que
haja (i) a redução da média dos salários-de-contribuição utilizados no cálculo do benefício e
que (ii) essa redução seja decorrente do limite máximo para o teto contributivo, de modo
que, se a redução foi derivada de outros elementos utilizados no cálculo do salário-de-
benefício (a exemplo da aplicação do fator previdenciário), e não propriamente em razão da
incidência do limite máximo para o salário-de-contribuição vigente no mês de início do
benefício, não há que se cogitar de diferença percentual a ser
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incorporada/recuperada.”(Tese do Tema n. 138/TNU. 5001628-31.2013.4.04.7211/ SC.
Relator Juiz Federal Wilson José Witzel. Julgado em 14/09/2016. Trânsito em 30/03/2017.
Grifo acrescentado)

No caso dos autos, conforme exposto no voto prolatado, a média aritmética dos
salário-de-benefício, conforme dados constantes da carta de concessão correspondeu a R$
4533,93 (ev 1, doc 7), sendo que o limite máximo do salário-de-benefício em vigor na data de
início da aposentadoria (08/2015) foi estipulado em R$ 4663,75.

Quanto à média dos salários de contribuição, verifica-se pelos documentos
juntados (carta de concessão), que foi levado/considerado o valor integral na apuração do
salário de benefício (a média dos salários de contribuição equivaleu a 4533,93, a qual foi
transportada integralmente para a fórmula do salário de benefício, sendo que após seu
cálculo (x1,0707), o resultado foi superior ao teto da época – já que o coeficiente, no caso,
foi igual ou superior a 1 e ainda assim há informação de que o resultado de R$4663,75 foi
limitado ao teto); circunstância que confere direito ao autor à revisão pleiteada.

 

Deste modo, concluo que o acórdão proferido por esta Turma Recursal
encontra-se em descompasso com o que decidiu a Turma Nacional de Uniformização na
fixação do TEMA 138, com base no art. 1.036 e seguintes do NCPC c/c art. 15, §§ 1º e 3º,
RI/TNU e, após análise do caso concreto, restou demonstrado que parte autora faz jus à
revisão, motivo pelo qual voto pela retratação do acórdão proferido e adequação deste ao
entendimento da TNU em referência, devendo a ação ser julgada procedente nos termos
acima definidos, com a remessa dos autos à Contadoria em momento oportuno, para
definição do cálculo devido, nos termos acima delimitados.

No mais, observo que critérios supervenientes de recomposição ou reajuste
diferenciado de benefícios, como revisão do teto pelas emendas constitucionais, IRSM
fevereiro de 1994, entre outros, não devem pautar o direito aqui perseguido.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Após o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas,
remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-
se.

Voto por retratar o acórdão proferido e proceder a adequação deste ao
entendimento da TNU em referência, devendo ser julgada procedente a ação, nos exatos
termos da fundamentação supra.   

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000324631v2 e do código CRC 5e26cedf.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5004930-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GERALDO JOSE DE SOUZA CAMPOS (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS BERKENBROCK (OAB RJ155930)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, retratar o
acórdão proferido e proceder a adequação deste ao entendimento da TNU em referência,
devendo ser julgada procedente a ação, nos exatos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 17 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375701v2 e do código CRC e4154b4a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 21/10/2019, às 14:25:18
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